Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-25/2014. iktatószám
25. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 3-án
(pénteken) délután 15,00 órakor megtartott rendkívüli 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, Fenyődi Attila, Juhász Sándor
képviselők.
Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Dr. Tölcsér Emese Szeghalom Járási Hivatalvezető
helyettes
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ez az ülés egyben a cikluszáró ülést is jelenti.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.
Kiegészítette még egy napirendi ponttal a kiküldött meghívót, így az a 3. napirendi pont lesz,
a 4. napirendi pont pedig a „Bejelentések”.
Kiegészített napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Felelős: Kláricz János polgármester
2./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Felelős: Kláricz János polgármester
3./ A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. I. félév tűzvédelmi tevékenysége
elfogadása
Felelős: Kláricz János polgármester
4./ Bejelentések
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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: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot a Tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
A képviselők az előterjesztésben részletesen tájékoztatást kaptak az elmúlt két hónapban
meghozott, végrehajtott határozatokról.
Az 57/2014.(IX.22.) Képviselő-testületi határozattal döntött a testület a KEOP-2014-4.10.0/F
kódszámú, Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat
benyújtásáról. A pályázati anyag elkészült, a pályázat 2014. szeptember 22-én benyújtásra
került. Felújításra kerül a Közösségi Ház teljes épülete, homlokzata, fűtéskorszerűsítés, a
mozi helyisége, a nyílászárók, a tetőszerkezet. Napelemekkel látják el a konyha és a
Polgármesteri Hivatal épületét.
A pályázat befogadott, nem hiánypótolható, ami azt jelenti, hogy nem került elutasításra,
maximális pontszámtól nagyon kevés ponttal (5 pont) marad el, így reméli, hogy sikerrel
járnak.
A Képviselő-testületek a szeptember 15-én megtartott együttesen elfogadták a közösen
fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése I. féléves Pénzügyi beszámolóját.
A Képviselő-testület a 47/2014. (VIII.15.) számú Képviselő-testületi határozattal a „Bucsa
Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú
projektben „Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti
tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására”, valamint eszközbeszerzésre vonatkozó
közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges közbeszerzési feladatok ellátására
vonatkozó beszerzés eredményéről hozott döntést, és a Lucsik és Társa Kft ajánlata volt a
legalacsonyabb. Velük a Megbízási Szerződést 2014. augusztus 21-i keltezéssel megkötötte
az önkormányzat. Az új közbeszerzési eljárás megindult.
A Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú
projekt kapcsán az Önkormányzat és a Swietelsky Magyarország Kft között 2014. szeptember
17-én került aláírásra a települést érintő kivitelezői szerződés.
Szeptember 25-én volt az projektindító értekezlet, egyben dologban megegyeztek, hogy a téli
időszakban nem lesz gerincvezeték építés, a lakásokhoz fogják a bekötéseket végezni, így
elkerülhetők azok a kellemetlenségek, amit a téli időjárás és a beruházás okoz.
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Az 55/2014.(IX.15.) Képviselő-testületi határozattal a testület tulajdonosi hozzájárulását adta
a BUCSA-ÉP Kft Nonprofit Kft-vé történő átalakulásához, mivel a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzéséhez szükséges.
Az 50/2014.(VIII.28.) Képviselő-testületi határozattal a testület döntött a KHW-536 forgalmi
rendszámú VW kisbusz üzemeltetési díjáról. Az üzemeltetési díját 160.- Ft/km+áfa áron
határozta meg a testület lakossági igénybevétel esetén. A díjat 2014. szeptember 1. napjától
kell alkalmazni.
A 49/2014.(VIII.15.) Képviselő-testületi határozattal döntött a testület az önkormányzat
tulajdonában álló mélyfúrású kutak üzemen kívül helyezésének műszaki megoldási
lehetőségeiről. A döntésről az Alföldvíz Zrt-t az önkormányzat levélben tájékoztatta 2014.
augusztus 19-én.
A Képviselő-testület a 48/2014.(VIII.15.) Képviselő-testületi határozattal megválasztotta a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására a Helyi Választási
Bizottság tagjait.
A 41/2014.(VII.16.) Képviselő-testületi határozattal a testület döntött a rendkívüli
önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról, a 7/2014. (I.31.) BM rendelet
alapján. A kért támogatás összege: 10.302 eFt. Az összes igényelt támogatás megítélték az
önkormányzat számára.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy 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:
58/2014.(X.3.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
pályázat benyújtásával kapcsolatosan.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehet igényt benyújtani
a szociális tűzifára. A Magyar Közlöny 132. számában 2014. szeptember 25-én megjelent a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet. Az igényléshez a 2014. január-februármárcius hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján
legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. A mostani igénylésbe
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került lehetőségként a szén is, de javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a kemény lombos
fára nyújtson be igényt Bucsa Község Önkormányzata.
Nem javasolja a szén igénylését, hiszen nem minden igénylőnek van lehetősége ennek a
tüzelőanyagnak a felhasználásra, a lágy és a kemény tűzifa között pedig az lehet a döntő, hogy
a tavalyi évet is alapul véve az elhelyezés, a tűzifa kiosztása, a helyigénye alapján a kemény
lombos fa igénylését javasolja. Vegyék figyelembe azt is, hogy se a lágy, se a kemény tűzifa
elegendő mennyiségben nincs kitermelve, így inkább azt tartsák sem előtt, hogy ha
fűtőértékben nem is annyira döntő, de logisztikailag sokkal jobban járnak a kemény lombos
tűzifa igénylésével, mert az kevesebb helyet foglal el.
A Rendelet 5. §. (1) bekezdése alapján az ebr 42 önkormányzati információs rendszerben
lezárt és kinyomtatott pályázatot legkésőbb 2014. október 6-án lehet postára adni vagy
személyesen eljuttatni a Magyar Államkincstár települési önkormányzat székhelye szerinti
területileg illetékes szervéhez.
A pályázatnak tartalmaznia kell a Rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlapot, valamint
a pályázónak - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
Korm. rendelet 72. §. (3a) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó
igazolását.
Amennyiben a pályázó önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani a támogatási igény
benyújtásához, akkor a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozatot kell
mellékelni.
A Rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt vállalást (a települési önkormányzat a
szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér) is bele kell
foglalni a képviselő-testületi határozatba.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
döntést meghozni szíveskedjenek.
Aki egyetért azzal, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be az önkormányzat (kemény lombos
tűzifa igénylésével) kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2014.(X.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a
46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján „A települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására.”
Bucsa Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a 240/2006.(XI.30.)
kormányrendelet alapján a szociális célú tűzifa igényléséhez önrészt nem kell
biztosítania.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt
intézkedjen.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2014. október 6.
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Biró Endre képviselő: Szeretné megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban visszaélések történek
a tűzifa támogatással kapcsolatosan. Úgy nem támogatná a tűzifa rendszert, ha a tűzifát a
támogatott átveszi, és eladja. Véleménye szerint az állam tulajdonát adja el a támogatásban
részesülő, és ezért felelősségre vonná.
Kláricz János polgármester: Szomorú dolog, hogy miután a jogosult elindult a fával, a
közterületen már lefolytatódott az üzlet. Miután a jogosult átveszi a fát, onnan már nem kell
követnie az önkormányzatnak azt, hogy mi történik vele. Van ilyenről tudomásuk, de nincs
arra lehetőség hogy ezt nyomon kövessék.
Dr. Nagy Éva jegyző: Más településen is felvetődik ez a probléma, azonban más
önkormányzati segélyforma esetében sem követik például, akár egy pénzbeli támogatásnál,
hogy mi történik utána, a boltba viszi a jogosult, vagy máshová.
Kláricz János polgármester: A jogszabályok értelmében arra kapott felhatalmazást az
önkormányzat, hogy a tűzifa igénylésével, kiosztásával, logisztikájával kapcsolatosan
intézkedjen. Az önkormányzat csak közvetítő szerepet tölt be. A jogszabályban kötelezően
előírt szempontok szerint kell vizsgálni az önkormányzatnak az igénylés jogosságát. A
végrehajtási szerepeket kell tisztázni, azt, hogy az önkormányzatot a jogszabály mivel bízza
meg. A jogszabály nyomon követést sem nevesít, azt sem, hogy vissza kellene ellenőrizni. A
tűzifa legnagyobb része jó helyre kerül.
Biró Endre képviselő: A tűzifa olyan, mint a lomtalanítás, ha kikerül a lom az utcára, onnan
az önkormányzat, az állam tulajdona, aki eladja az lopást követ el, aki felvásárolja az
orvgazda, onnantól kezdve rendőrségi ügy lehet belőle.
Kláricz János polgármester: Nem tud mást javasolja, ha ilyet tapasztal a képviselő úr, akkor
tegyen feljelentést.
Véleménye szerint nagyon csekély hányada kerül eladásra a tűzifának.
Fenyődi Attila képviselő: Egyetért, és hozzáteszi, hogy százalékos arányban sem tesz ki
jelentőset a tűzifa eladása.
Kláricz János polgármester: Rátért a következő napirendi pontra.
3. napirendi pont: A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. I. félév tűzvédelmi
tevékenysége elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Karcagi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2014. I. félév tűzvédelmi tevékenysége elfogadását.
A képviselők az írásos beszámolót megkapták, megismerhették.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, észrevétel a Tűzoltóparancsnoskság Bucsa
községet érintő beszámolójával kapcsolatosan?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. I. félév tűzvédelmi tevékenységét.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
60/2014. (X.3.) Képviselő-testületi határozat
A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. I. félév
tűzvédelmi tevékenysége elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 16.3/30-7/2014/KHT.
számú, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsokság Parancsnoka által készített beszámolót, a Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. I. félév tűzvédelmi tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
Biró Endre képviselő: A múzeum részére szeretne kérni olyan használaton kívüli eszközt,
fecskendőt, bármit. Egy közvetítő szerepre kérné a Polgármester urat, és örülne, ha a múzeum
kaphatna leselejtezett eszközt.
Juhász Sándor képviselő: Többször jelezte már, de szeretne kérni a Szív utcára egy kis
kőtörmeléket, útkarbantartásra megfelelő anyagot.
Kláricz János polgármester: Nem emlékszik, hogy többször kérte volna ezt a képviselő úr, de
mivel választások előtt állnak, és ígéretet nem tehet, mint polgármester jelölt, ezért javasolja,
hogy a legközelebbi ülésen kerüljön ez újra felvetésre.
Juhász Sándor képviselő: Alacsonyabb autók felakadnak a Szív utcán, magasabb autókkal
nincs probléma. Az államtitkár úr jár ezen az úton.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy melyik államtitkár úr jár erre?
Juhász Sándor képviselő: A HM részéről.
Kláricz János polgármester: Úgy tudja, hogy nem ilyen titulusok vannak a HM-nél.
Megköszönte a képviselők 4 éves munkáját. Megköszönte Biró Endre képviselő úr több
tízoldalas hozzászólásait, az építő jellegű kritikákat, és a segítő szándékú javaslatokat,
információkat. A választások után mindenkinek jó munkát, egészséget kívánt.
Biró Endre képviselő: Megköszönte a Polgármester Úr sok segítségét, úgy a múzeum, mint
egyéb más teendők ellátásában.
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 15,50 órakor bezárta.
Kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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