Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-25/2015. iktatószám
25. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én (kedden) délután 14,00
órakor megtartott rendkívüli nyilvános együttes üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester,
Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó
képviselők
Távol maradt: Faluházi Sándor Attila, Harmati Gyula képviselő
Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: Csordás László
polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Köleséri János, Nagy István
képviselők.
Távol maradt: Czakó László képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte Csordás László polgármester urat, a megjelent
képviselőket és Pap-Szabó Katalin jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 főből 4 fő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1./ Döntés a települési kommunális szilárd hulladék szállítás biztosításának hosszú távú
megoldásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bejelentések
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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.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
Csordás László polgármester: Kérte a képviselő-testület
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.

tagjait,

kézfelemeléssel

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
1. napirendi pont: Döntés a települési kommunális szilárd hulladék szállítás
biztosításának hosszú távú megoldásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft szilárd
kommunális hulladékszállítással, a hulladék befogadásával kapcsolatos jelzést.
A képviselők az előterjesztés részeként megkapták a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft
levelét.
A BUCSA-ÉP Kft Karcagra szállítja a szilárd hulladékot, a kft tartozása a Nagykunsági Kft
felé elérte a 9.000.000 Ft körüli összeget. Ennek részbeni okát már taglalták, hiszen a másfél,
két éve megváltozott jogszabályi környezet miatt a díj csökkentésre került, valamint olyan
további egyéb díjakat vezettek be, amit a lakossági díjakban nem lehetett szerepeltetni.
Bucsa Község Önkormányzata két alkalommal, tavaly év végén és az idei évben is nyújtott
segítséget a BUCSA-ÉP Kft felé (kölcsön formájában), annak érdekében, hogy a
kompenzációs szolgáltatás fenntartható legyen. Tette ezt az önkormányzat azért, és annak
tudatában, mert a kormányzat folyamatos kommunikációja az, hogy ezen szolgáltató cégek
esetében ún. kompenzációs eljárás lesz, a deficiteket jogszabály alapján kellő metódus mellett
kompenzálni fogják. Nem lehet még tudni, hogy maga a kompenzáció miként és hogyan fog
lebonyolódni, emiatt fontos, hogy a cég egy kompenzálható állapotot tartson fenn, ez pedig
egy működőképes struktúrát jelent. Ettől függetlenül a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft
jelzésére polgármesteri hatáskörben arról rendelkezett, hogy a befogadó részére a hulladék
lerakói járulékot Bucsa települést illetően Bucsa Község Önkormányzat fizette ki.
Ez olyan helyzetet eredményezett, amely több szempontból, több hatóságtól információk
begyűjtésével kellett, hogy járjon. A szolgáltatás zavartalansága mindaddig fenntartható, amíg
a befogadásról szóló számlák kifizetése megtörténik. Ezt a költséget minden héten a
mérlegjegyek alapján az önkormányzat finanszíroz.
Létezik a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál egy olyan eljárás, amely egy kijelölési eljárás és
ennek útján az igazgatóság jelölhet ki szolgáltatót. Szóbeli tájékoztatás alapján a
katasztrófavédelmi igazgatóság elmondta, hogy ennek a költségeit mindenképpen az
önkormányzatnak kell fizetnie.
Az idei évre azonban egy vállalható megoldás várható, mert a DAREH Társulással létrehozott
a hulladéktelepek rekultivációjával párhuzamosan egy több megyét felölelő integrált rendszert
is létre kellett hozni a 17 milliárd forintból, amelynek a működését 2016 január 1-jétől el kell
kezdeni.
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Itt látszik az, hogy a kormány hogyan fogja azt kezelni, hogy a díjak a lakosságtól beszedésre
kerüljenek, amibe a hulladéknak a feldolgozása került. Az a dokumentáció, amit a mai nap
délelőtt kapott az önkormányzat, abban az anyagban már kalkulált díjak vannak.
Ezt az anyagot minden képviselő részére meg fog küldeni.
A díjkalkulációból szeretne ismertetni, mert a jogszabály előírja a gyűjtőedények méretét, 6080-110-240-1100-és 5000 literes hulladék gyűjtőket, a differenciálásokat ily módon képzeli el
a jogszabály, és ebben a díjkalkuláció szintjén is elfogadott és január 1-jén kiközölhető
árakban, a 60 literes gyűjtőedény ára éves szinten 9.976 Ft, mind három megyében.
Bucsa településhez legközelebb Békéscsaba van, Szeghalmon lesz egy átrakó, előválogató, és
van Gyomán is.
A rekultivációval párhuzamosan zajlott ennek az integrált rendszernek a felállítása, de még
senki nem látta a részleteit, itt a tájékoztató anyagban minden benne van. A projektben, a 17
milliárd forintból elkészült infrastruktúrák, rengeteg új kukásautó, tömörítő, válogató,
hasznosító eszköz van a projektben, ami még nem használható, csak 2016. január elsejétől
fognak ezek az eszközök szolgálatba állni. A cél az lesz, hogy régiós szinten a deponált
kommunális hulladékot jelentősen lecsökkentsék, és ezáltal maga a költség is csökkenthető
legyen. A 60 literes gyűjtőedény esetében 9.976 Ft a költség, 80 literes gyűjtőedény esetében
13.301 Ft, ez az ami a településen használt 120 literes gyűjtőedény árával összehasonlítható,
,ez 18.289 Ft-os összegen van meghatározva. Bucsán átlagosan 14-15.000 Ft között van az
éves díj.
Ez csak gondolatébresztő, ugyanis ezzel is lesz feladat, az Energiahivatal ezeket az árakat és
ezt a koncepciót már elfogadta, 2016. január elsejétől be fog indulni a regionális hulladék
gazdálkodás.
Még az, hogy milyen szerkezeti struktúrában és milyen formában fog működni azt még nem
lehet tudni, alvállalkozókat fognak bevonni, esetleg a gépeket cégeknek adják ki, nem lehet
tudni. Ez a két koncepció van kibontakozóban.
A saját elgondolása az, hogy teljesen új céget gondol létrehozni, és erre minden jogi lehetőség
meg van, hiszen társulási ülés keretében fogják ezt eldönteni. Ezt tartaná a legjobb
megoldásnak, hogy mindenki azzal az új céggel lenne szerződésben, mind a három megyében.
Ez azonban csak egy gondolatébresztő, amely a feladat megoldásához az „alagút végén a
fény” ami megoldást jelent. Viszont december 31-ig a problémát kezelni kell Bucsa település
esetében. A nyári időszakban keletkezik a nagyobb mennyiségű hulladék, ez csökkenni fog a
téli hónapokban, és a községgazdálkodási szakfeladaton jelenleg van arra anyagi forrás, hogy
a kiadásokat fedezzék. Továbbá az a kérése a Gazdasági Bizottság felé, hogy a BUCSA-ÉP
Nonprofit Kft jelenlegi működéséről, a gazdálkodásról, a díjak beszedésének
hatékonyságáról, a szolgáltatással kapcsolatos kiadásokról készüljön el egy anyag, záros
határidőn belül, ahhoz, hogy el tudják azt dönteni, hogy a kft-vel kapcsolatosan milyen
álláspontot tűzzön ki az önkormányzat. A jövő évet látva a szennyvízberuházás elkészültével
lehet, hogy feladat nélkül marad a kft. Ezzel kapcsolatosan, ahhoz, hogy felelősségteljes
döntést tudjanak hozni, jó lenne az érintett feladatokat megvizsgálni, és az ismert
problémákon túlmenően is megnézni a körülményeket.
Egyfajta változást biztosan fog okozni a lakosság körében. Azt, hogy hogy lehet azt az uniós
elvet betartani, hogy aki szennyez, az fizet. Nehezen értik meg az emberek, hogy miért nincs
elég bevétel a hulladék gazdálkodással kapcsolatosan, mert a kezelésre, az ártalmatlanítására
ez az összeg nem elég.
Megyei szinten több száz millió forintot fizettek be önkormányzatok a Békés Manifest-be,
hogy a működést fenn tudják tartani. Az elmúlt másfél két évben nagyon sok önkormányzat
viszonylag magas összeggel pótolta ki ezeket a tevékenységeket.
Bucsa község esetében emiatt a szerződéses állapot miatt mint tulajdonosként magára a
kompenzációra türelmesen váró karcagi kft miatt nem állt bele az önkormányzat nagyobb

3

összeggel a szállítási költségekbe. Ennek a kezelése egy jó tárgyalással később szintre
hozható.
Ami fontos, és a visszajelzés is megtörtént a karcagi kft részéről, a mérlegjegyek alapján a
kiállított számlát 8 napon belül kiegyenlíti az önkormányzat, ebben az esetben maga a
szállítás zavartalan marad.
Arról, hogy a továbbiakban hogyan fog a hulladék kezelése megoldódni a karcagi Kft
vezetőjét tájékoztatni fogja.
A most elhangzott előterjesztést vitaindítónak szánta.
Ismert mindenki számára, hogy a maga a szolgáltatás csak gazdasági társaság részéről
végezhető. Régebben szakfeladatként ellátható volt, amikor a hulladékszállítás
megszervezésre került, a 2010 évi jogszabályi változásokat követően azonban már nem volt
ellátható.
A szennyvízszippantás jelenleg is ellátható lenne, de azzal, ha kiszervezték volna a BUCSAÉP Kft-ből a folyékony hulladék szállítást, akkor tovább növelték volna a deficitet.
2010 évben komoly személyzeti átalakítások történtek a kft-ben, egy jól finanszírozhatónak
tűnő működést sikerült kialakítani, rengeteg költséget kivettek a kft berkeiből, de azt követő
jogszabályváltozásokat sajnos nem tudták előre.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A BUCSA-ÉP Kft-nek van hat engedélye, ebből hármat a
közeljövőben meg kell újítani.
Kláricz János polgármester: Az engedélyek megújítására nem lesz szükség. Ebből az okból,
ami most elhangzott, és az említett anyag tartalmaz.
Az elkövetkezendő időben több társulási ülésre lehet számítani. Végre fel merték vállalni,
hogy regionális szinten egységes díjakat szabtak meg.
A település részéről biztosan nem lesz olyan, aki nagyobb méretű hulladékgyűjtőt vegyen
igénybe, illetve egy egyedülálló nyugdíjas esetében elegendő és megfelel egy 60 literes
edény. A megoldási javaslata az, hogy a költségvetésben a zöldterület gondozásra tervezett
összeg átcsoportosításával az önkormányzat vállalja a hulladékszállítási költségek
megfizetését.
Kertészsziget esetében havi költség kb. 60.000 Ft becsült összeg.
Bucsa Község esetében 1.700.000 Ft megtakarítási összeg van zöldterület szakfeladaton,
nagyobb karbantartási munkák már csökkenni fognak (úgymint üzemanyag költség) így erről
a területről tudnak átcsoportosítani pénzeszközt, ami a költségvetés fő összegét nem érinti.
Földesi Györgyné képviselő: A polgármester úr tájékoztatást adott az idei évről, és nagyjából
megközelítette a jövőt. Milyen összegről beszélnek az idei évet illetően?
Kláricz János polgármester: Az idénre 1.700.000 Ft-ot kalkuláltak be, hetente 130.000 Ft
körüli számla érkezik.
Földesi Györgyné képviselő: Amikor a képviselő-testület tárgyalta a gazdasági társaságok
2014 évi működését, akkor abban maradtak, hogy a BUCSA-ÉP Kft készíteni fog egy
anyagot, amit lehet tanulmányozni. Azzal is egyetért, hogy a Gazdasági Bizottság is
tárgyaljon a BUCSA-ÉP Kft gazdálkodásáról, de ehhez a kft-nek adatokat kell szolgáltatnia.
A zárszámadást is úgy fogadta el a testület, hogy feltételekkel, azaz egy hónapon belül kell
erről tárgyalni, de azóta semmi nem történt.
2012 tavaszán emelte a kft szemétszállítási díjakat.
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Kláricz János polgármester: Amelyet a hatóság nem fogadott el, majd visszaállították az
eredeti díjakat, és ebből a díjból lett a további 10 %-os rezsicsökkentés.
Földesi Györgyné képviselő: Ehhez kapcsolódóan azt tudja mondani, hogy semmivel nem
tudják ezt alátámasztani, de az ki meri jelenteni (felelőssége teljes tudatában) hogy a BUCSAÉP Kft a 10 éves működése alatt csak rosszat tett ennek a falunak, a mostani vezetés és az
előző vezetés alatt is. Semmi nem várható.
Kláricz János polgármester: Szeretne reagálni, kéri, hogy írják már körül, bontsák már ki azt,
hogy „rosszat tett a falunak”, és konkrétan mondják meg mi az a rossz.
Ki áll amellett, hogy 2010 évben egy radikális létszámcsökkentést követtek el. 2010 évben
egy közel 400.000 Ft-os fizetéssel volt egy ügyvezető foglalkoztatva, egy több mint 300.000
Ft-os fizetéssel egy főállású könyvelő volt foglakoztatva, egy adminisztrátor stb, de ez nem
volt fenntartható, tehát jelentős létszámcsökkentés volt.
Most egy személy van, aki a gépkocsivezetői feladatokat ellátja.
Még az is felmerült akkor, hogy a kft-t szűntessék meg. De azt a tényt figyelembe véve, hogy
a szolgáltatást csak kft láthatja el, és nem tudta volna az önkormányzat saját feladatain belül
ezt ellátni, így be kellett látni, hogy a kft-nek működni kell.
Kéri tehát, hogy bontsák ki az előző kijelentést.
Földesi Györgyné képviselő: Amikor emelték, majd csökkentették a szemétszállítási díjakat,
nem olyan túl jelentős volt a csökkenés, ahhoz képest, annyit csökkentek az üzemanyag árak
is. De milyen számítás alapján? Soha semmilyen számítással nem volt alátámasztva a
díjemelés. Most is elvárta volna, hogy egy gazdasági számítást készítettek volna.
Megkérdezte, hogy milyen tájékoztatást kaptak a szerdai gyulai DAREH ülésen? Az
alpolgármester úr a DAREH képviselője.
Kláricz János polgármester: Az alpolgármester úr nem volt delegálva az ülésre, de kapja az
önkormányzat az információt.
Földesi Györgyné képviselő: A jövőre vonatkozóan csak azt tudja elképzelni, hogy a DAREH
rendszerhez tartozzon az önkormányzat. 15 éve alakult a társulás, hozzájuk tartozott a
szeméttelep rekultivációja, amit már megoldottak. Nincs más kiút.
Régebb óta érzi a polgármester úr szavain, hogy a polgármester úr a végsőkig ragaszkodik a
kft-hez.
Kláricz János polgármester: Nem a kft-hez ragaszkodik, hanem ahhoz, hogy az önkormányzat
ráhatásával történjen a szállítás, és a foglalkoztatás.
Földesi Györgyné képviselő: Bucsa Község Önkormányzata nem maradhat ki a DAREH-ből.
Kláricz János polgármester: Tagja vagyunk.
Földesi Györgyné képviselő: A DAREH Társulás kell ahhoz, hogy megoldja a
hulladékgazdálkodási feladatokat a későbbiekben. Az idő felülírta a kft-t, ilyen kis tételben
már nem életképes a kft. Ezzel a feladattal már nem fog tudni megbirkózni a kft.
Dea kérdés az, hogyan oldják meg az idei évet? Még három hónap van, október, november,
december. Már többször kipótolta az önkormányzat a BUCSA-ÉP kft gazdálkodását.
De hogy van ez, tényleg a kormány a hibás? Véleménye szerint nem a kormány a hibás.
Nagyon szükség van a gazdasági kimutatásra, számításokra.

5

Kláricz János polgármester: Nem sok kutatást igényel, mutasson olyan önkormányzatot a
képviselő asszony, aki valamilyen jogi formában két éve nem pótolja ki a hulladékszállítási
tevékenységet.
Földesi Györgyné képviselő: Ilyet nem tud mutatni, de nem tartja elegendő indoknak azt,
hogy kipótolták a kft hiányát, és a kft-nél létszámcsökkentést hajtottak végre. Ugyanaz, az
ügyvezető az önkormányzatnál dolgozik. Valamikor teljes mértékben terhelte az ügyvezető
bére a kft költségvetését, valamint a könyvelő bére. Most csak a gépkocsivezető bére terheli a
kft költségvetését.
Kláricz János polgármester: Más dolog. Ez nem így van. Akiket az előbb elsorolt létszámot,
azok a hivatali létszámon felül voltak akkora létszám a kft-nél foglalkoztatva.
Földesi Györgyné képviselő: Ezt állítja, hiszen így megoldották, ezeket az embereket bevette
az önkormányzat a munkabérükkel együtt.
Kláricz János polgármester: Ez nem így van, senkit nem vettek be.
Földesi Györgyné képviselő: Ifj. Gyarmati Imre a hivatalnál is dolgozik.
Kláricz János polgármester: De Ifj. Gyarmati Imre nem volt a kft ügyvezetője.
Amikor a kft ügyvezetője Orvos István volt, akkor is volt két műszakis foglalkoztatva a
hivatalnál.
Földesi Györgyné képviselő: Ifj. Gyarmati Imre kap munkabért a kft-től?
Kláricz János polgármester: Megbízási díjat kap, mert a kft ügyvezetője.
Földesi Györgyné képviselő: És a hivatalnál is dolgozik.
Kláricz János polgármester: Vitába kell, hogy szálljon, mert ez így egy kicsit sarkítás. Ha
vennék az akkori köztisztviselői létszámot, amikor két műszakis munkatárs volt
foglalkoztatva, és emellett volt még a kft-nek 400.000 Ft-os bérrel ügyvezetője.
Az önkormányzat onnan elbocsátott embereket. Jelenleg is két műszakis kollega van, abból az
egyik hivatali idején felül megbízási díjért elvégzi az ügyvezetői feladatokat.
Földesi Györgyné képviselő: Azt szeretné mondani, hogy felszabadították az ügyvezetői
munkabér költségét.
Kláricz János polgármester: Igen.
Földesi Györgyné képviselő: Nem a kft-t terheli ez a költség.
Kláricz János polgármester: A gondolatmenet elején olyan volt, mintha az önkormányzat
átvállalta volna a kft-től a költségeket.
Földesi Györgyné képviselő: Nem vállalta át az önkormányzat, de így lehetett takarékoskodni,
mivel az önkormányzat alkalmazottja is az ügyvezető, de nem is volt rossz dolog.
De nem azért volt a takarékosság, mert több feladatot elvégeztek, mert profitot termeltek, stb,
hiszen volt olyan elgondolás is, hogy majd nem is kell szemétszállítási díjat fizetni, mert
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annyi bevétel lesz termelve pluszba az egyéb feladatoknál.
És ennek pontosan a fordítottja alakult ki, magát az ügyvezetőt is el kellett venni, hogy ne
termeljen a kft-nek plusz kiadást.
Most a hivatalnál olyan ügyintéző, aki irányítja ezeket a feladatokat.
Takarékoskodás ezen a téren lett, és nem más téren.
Kláricz János polgármester: Elnézést, az elején félre értette, mert úgy hangzott, mintha úgy
takarékoskodott volna az önkormányzat mintha plusz terheket vállalt volna.
Földesi Györgyné képviselő: Már májusban is azt mondta, hogy nem lát kiutat. Ott van a 10
millió forintos adósság. Nem sikerült szinten tartani sem a kft-t. Felelős gazdasági szakember
is ezt mondaná, hacsak nem végeznek valami nagy gazdasági tevékenységet. Nincs kiút,
nagyon mélyen vannak. Ki fogják dolgozni, mi ennek az oka, de azt nem tudja elfogadni,
hogy a kormánynak a bűne.
Kláricz János polgármester: Nem így fogalmazott, úgy fogalmazott, hogy a kormányzati
intézkedések eredménye.
Ha úgy cselekszenek a számítások alapján, hogy az önkormányzat tudomásul veszi, hogy évi
2.000.000 Ft-tal meg kell pótolni a kft tevékenységét, és a kft ezt az összeget nem termeli ki,
akkor az önkormányzatra visszaszáll a gond, mert a hulladékszállítási feladatokat kötelező az
önkormányzatnak megszervezni. Mint ahogy azon elvek alapján pumpálhatta volna az
önkormányzat tagi kölcsönnel a kft-t, de ennek sem látta az eredményét, de „szerencsés” jogi
állapot lett az, hogy nem az önkormányzatnál csapódott le a költség.
Ebben kéri a Gazdasági Bizottság elnökének segítségét, hogy valamilyen megoldást
találjanak.
Földesi Györgyné képviselő: A szerdai gyulai társulási ülésen arról is szó volt, hogy 240
literes edényeket helyeznek ki a házaknál, és ebben a négyfajta szelektíven gyűjthető
hulladékot bele lehet tenni. Sok mindenről szó volt a taggyűlésen.
A jövőre vonatkozóan az a javaslata, hogy mindenképpen a DAREH programhoz kell
csatlakozni. Ha kimaradnak belőle soha nem kerülhet vissza az önkormányzat.
Kláricz János polgármester: Továbbra is fenntartja, hogy maga a kompenzáció nagy
segítséget jelentene. Jelenleg is élő dolog, csak a tavalyi évben meghatározott kompenzációs
keretre is ki volt írva a pályázat, az eszköz újítására és fejlesztésére, de az igény sajnos
elutasításra került. A kompenzációs igényt az utolsókig fent kell tartani mert maga a
kompenzáció fog fedezetet és forrást nyújtani a hulladékszállítási tevékenységgel
kapcsolatosan keletkezett adósság kifizetésére, vagy csökkentésére, illetve teljes kifizetésére.
Földesi Györgyné képviselő: Ha a karcagi kft felszámolási eljárást kíván indítani a BUCSAÉP Kft ellen, indítsa meg. Az már az ő dolga lesz, ha nem jár jól, lehet az önkormányzat is
felszámolja a kft-t, mert már a feladat is kiment alóla, és nem ment jól soha.
Kláricz János polgármester: Egyetért. Nemcsak a Dél-alföldi Régióban, hanem a Karcagi
térségben is zajlott ilyen nagy beruházás, és szó se volt még arról, hogy lesz-e díjcsökkenés,
vagy bármi nemű változás.
Földesi Györgyné képviselő: A karcagi kft ügyvezetője is csak a dolgát végzi, nyilván neki is
kötelessége is megtenni a lépéseket a kintlévőség behajtására.
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Kláricz János polgármester: A karcagi kft is a kompenzációra vár.
Jelenleg tehát 1.700.000 Ft az az összeg, amit át lehet csoportosítani a költségvetésből.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A BUCSA-ÉP Kft feladatai egyre nagyobb terhet jelentenek.
2012 évben valóban megemelték a díjakat, 10 %-kal, amit egy hónapig tudták alkalmazni,
majd kijött a jogszabály, hogy a következő hónaptól kezdve 2011. évi díjakat kell alkalmazni,
ami mínusz 10 %-ot jelenett a számlákon.
Akkor kifizette az önkormányzat a traktort. Akkor még 9.000 Ft volt a lerakási díj, most
pedig18.000 Ft, illetve nyáron sokkal több volt a hulladék mennyisége, mint télen.
Földesi Györgyné képviselő: A kft működésében nyilván vagy a bevételi oldal kevés, vagy a
kiadási oldal sok.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Az önkormányzat elvárja a kft-től, hogy mindent elvégezzen,
de mindennek költsége is van.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat és a BUCSA-ÉP Kft között elszámolás van.
Minden figyelembe vehető dolgot meg kell vizsgálni.
Földesi Györgyné képviselő: Kéri az ügyvezetőt, hogy készítsen tárgyalásra alkalmas anyagot
a Gazdasági Bizottság részére.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A szennyvízberuházás is nagy reményeket jelentett a BUCSAÉP Kft-nek.
Kláricz János polgármester: Még lehet róla szó, hiszen még a beruházás munkafázisa nem
jutott még oda, hogy a kft munkát tudjon vállalni. A tavalyi évben úgy tervezték, hogy már az
idén fognak tudni ebből bevételt termelni.
Bár nem tartja teljesen helyesnek, hogy egy végzett közszolgáltatást egy kft egy másik
profitot termelő tevékenységéből termelje ki. Ha más nem fogja végezni, rögtön jönni fognak
a mínuszok.
Földesi Györgyné képviselő: Ezzel így nem ért egyet, miért ne végezhetne a kft ilyen profit
termelő tevékenységet.
Kláricz János polgármester: Azzal a részével egyetért, hogy végez a kft profitot termelő
tevékenységet, amiből talán vissza tudná fizetni az önkormányzat részére a nyújtott tagi
kölcsönt.
Az elhangzottakkal kapcsolatosan a Gazdasági Bizottságot kéri fel, hogy vizsgálják meg a kft
működését.
Sajnos szinte minden hulladékszállító cég veszteséges, még olyan szinten is, hogy akár
üzemanyagot alig tudnak vásárolni. Azok az önkormányzatok, akik a gazdasági társaságokat
létrehozták, mind tagi kölcsönökkel próbálják fenntartani a működésüket, és ez országosan is
elmondható.
Földesi Györgyné képviselő: A saját problémájuk megoldását keressék.
Kláricz János polgármester: Vegyék figyelembe a környékbeli hasonlóságokat is.
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A jövőre vonatkozóan le kell vonni a következtetéseket, úgy gondolja, hogy a koncepció
helyes volt, csak a körülmények alakultak kedvezőtlenül.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A későbbiekre vonatkozóan az a meglátása, hogy a kft az
önkormányzat segítségére lehetne. Vannak jó lehetőségek, amit a kft kihasználhatna, és
profitot termelhetne.
Kláricz János polgármester: A kft egy nonprofit helyzetre lett rákényszerítve. Kizárólag a
közszolgáltatási tevékenységet végzett, semmi mát, ez nyilván a kft lehetőségeit leszűkítette.
Ha az önkormányzat indítaná el a kft felszámolását, akkor saját pénze ellensége lenne,
mindaddig amíg a kompenzációra kormányzati, vagy bármi nemű lehetőség van. Ezt a
későbbiekben még át fogják beszélni.
Kertészsziget Község Önkormányzata részére a tájékoztatás volt a fontos, és az, hogy hogyan
tudja Bucsa Község Önkormányzat az év végéig a feladat ellátását anyagilag biztosítani.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről nem kíván döntést a
tájékoztatás.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről azt kéri, hogy a
hulladékgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére a képviselő-testület
hozzájárul, hogy a 2015. évi költségvetésben a zöldterület gazdálkodás feladatra tervezett
1.700.000 Ft kerüljön átcsoportosításra.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséből a zöldfelület gazdálkodási szakfeladatra tervezett 1.700.000 Ft kerüljön
átcsoportosításra a hulladékgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezésére.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
69/2015.(IX.15.) Képviselő-testület határozati javaslat
Döntés a települési kommunális szilárd hulladék szállítás biztosításának hosszú távú
megoldásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szilárd hulladék
gyűjtése és szállítása kötelező önkormányzat feladat ellátása és fenntartása érdekében a Bucsa
településről érkező hulladék ártalmatlanítási díjának kiegyenlítése tekintetében Bucsa Község
Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséből a zöldfelület gazdálkodási szakfeladatra
tervezett 1.700.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a hulladékgazdálkodási feladatokkal
kapcsolatos kiadások fedezésére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata
megfizette-e a tartozását Bucsa Község Önkormányzatának?
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Kláricz János polgármester: Még részben történt teljesítés, a MÜKI pályázatot még nem
bírálták el.
Csordás László polgármester: 2015. június hónapban adta be Kertészsziget Község
Önkormányzata a működésképtelen önkormányzatok költségvetési támogatására.
Földesi Györgyné képviselő: Kéri, hogy foglalják határozatba Kertészsziget Község
Önkormányzata tartozását, hiszen közeleg az év vége.
Kláricz János polgármester: Ha a MÜKI pályázat sikeres lesz, akkor Kertészszigetnek el kell
majd a kapott összeggel számolnia, és ez a sajátossága a pályázatnak, hogy csak kifizetetlen
számlákat lehet figyelembe venni. Nagyon várják az elbírálást, és kérik még a türelmet. Az
sem lenne jó, ha Bucsa Község Önkormányzata Kertészszigettel szembe menne.
Földesi Györgyné képviselő: A kérdésére választ kapott.
Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az
ülésen való részvételt és az ülést 14,25 órakor bezárta.
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Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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