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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-27/2012. iktatószám 

 

27. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 16-án (hétfőn) 

délután 16,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

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

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő  

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző 

 

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt. 

 

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: 

 

Napirendi pontok:  

 

1./ Döntés a TÁMOP-6.1.2 jelű pályázaton való részvételről, felhatalmazás a pályázat 

lebonyolításával kapcsolatosan segítséget nyújtó Science Consulting Kft megbízására 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Kláricz János polgármester: A kiadott napirendi pontokat szeretné kiegészíteni 4 új napirendi 

ponttal, melyek a következőek.  

 

2./ Döntés a TÁMOP 3.1.11-12/2 kódszámú – Óvodafelújítás pályázaton való részvételről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Felhatalmazás az önkormányzat tulajdonát képező Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti 

ingatlan állami tulajdonba adásával kapcsolatos ügyintézésre 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ Felhatalmazás 25.000.000 Ft projekt finanszírozási hitelkérelem ügyintézésére a CIB Bank 

Zrt-nél 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Felhatalmazás az ALFÖLD-SAT Kft-vel lefolytatandó tárgyalásokra, az önkormányzat 

tulajdonát képező oszlopsor értékesítésével kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

                 

6./ Az Allianz Klasszikusok Életbiztosítás értéknövelésével kapcsolatos döntés meghozatal 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a kiegészített 

napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

 

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

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Döntés a TÁMOP-6.1.2 jelű pályázaton való részvételről, 

felhatalmazás a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan segítséget nyújtó Science 

Consulting Kft megbízására 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a TÁMOP-6.1.2 jelű 

pályázaton való részvételről, felhatalmazás a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan 

segítséget nyújtó Science Consulting Kft megbízására 

 

A TÁMOP-6.1.2 jelű pályázat elkészítése jelenleg folyik, ezért pontos összeget nem tud 

meghatározni, de az önkormányzat maximum 10 millió forintra nyújtana be pályázatot. Sem 

áfát, sem egyéb költséget nem kell az önkormányzatnak bevállalnia. A települési szintér 

egészségmegőrzésre, az egészséges életmódra való buzdításnak programelemeit tartalmazza. 

Az összegből 10 %-ot lehet eszközbeszerzésre fordítani. A pályázat megírását és szakmai 

menedzselését a Science Consulting Kft elvállalta, a projekt menedzselését, és elszámolását 

pedig az önkormányzat dolgozói fogják vállalni. A képviselő-testület határozatának arról 

kellene szólni, hogy az önkormányzat indulni szeretne ezen a pályázaton. A pályázat 6 kisebb 

rendezvényt tartalmazna 2013 évben, több egészségügyi rendezvényt, a falunapot, egy 

nagyobb sportrendezvényt, a Bucsa Kupát, és még egy nagyobb rendezvényt a Kihívás Napja 

körül egy Egészségnapot. A rendezvények minimum 20 fővel kerülnének megtartásra, 

vérnyomásmérést, vércukorszint mérést, egészségügyi tájékoztató előadásokat tartanának.  

 

Biró Endre képviselő: Javasolja, hogy a kisebb rendezvények közé vegyék bele a Kézműves 

és Hagyományőrző Egyesület Kézműves táborának egy adott napját. 

 

Kláricz János polgármester: A javaslatot elfogadja, ezt be tudják vállalni és illeszteni a 

pályázatba. 

A rendezvények szervezése a megbízott kft-n keresztül történne. Egy millió forint értékű 

eszköz kerülne beszerzésre, ezek egyértelműen sokat jelentenek az önkormányzatnak, amiért 

érdemes a pályázatot benyújtani. A nagy rendezvényeknél sok minden elszámolható, a 

fellépők is, ezért ez mindenképpen megtakarítást jelent az önkormányzatnak, akár a Falunapot 

is meg tudják finanszírozni. 
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Biró Endre képviselő: A lebonyolító cég nem kér semmi külön díjat a lebonyolításért.  

 

Kláricz János polgármester: Sőt, a cég előre meg is finanszírozza a programot, így az 

önkormányzatnak nem kell a költségvetésből erre fordítania, hanem amikor elszámolt az 

önkormányzat és lehívta a pályázati pénzt, akkor kell visszaadni a cégnek. Véleménye szerint 

nagyon nagy segítséget jelent ez az önkormányzatnak. A lebonyolító cégnek a 

rendezvényeken meg lesz a haszna, de az önkormányzat is sok feladattól mentesül.  

 

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

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.   

 

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek-e azzal, hogy az önkormányzat indulni kíván 

a TÁMOP-6.1.2. jelű pályázaton, rendezvények szervezésével, egészségterv készítésével 

kapcsolatos költségek támogatására, és a testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

pályázat lebonyolításával kapcsolatosan a Science Consulting Kft-t bízza meg, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   59/2012.(07.16.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a TÁMOP-6.1.2 jelű pályázaton való részvételről, felhatalmazás a pályázat 

lebonyolításával kapcsolatosan segítséget nyújtó Science Consulting Kft 

megbízására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a TÁMOP-6.1.2. jelű 

pályázaton, rendezvények szervezésével, egészségterv készítésével kapcsolatos költségek 

támogatására.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan a Science 

Consulting Kft-t bízza meg.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont. A TÁMOP 3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafelújítás pályázaton 

történő részvételről való döntés, és a Science Consulting Kft megbízása a pályázat 

lebonyolításával kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a TÁMOP 3.1.11-

12/2 kódszámú Óvodafelújítás pályázaton történő részvételről való döntést, és a Science 

Consulting Kft megbízását a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan 

Az óvodafelújítás TÁMOP 3.1.11-12/2 kódszámú pályázatnál is hasonló képzések, 

egészségnevelő előadások tartására lehet pályázni. 10-15 % eszköz és beruházást lehet 

eszközölni. Az óvoda részéről érkezett egy igény, hogy a tornaszobát szeretnék bővíteni és 

kialakítani. Nagyon üdvözíti az ötletet. Egyeztetett erről, és meg lehet valósítani. A pályázatot 

az intézményfenntartó társulás nyújtaná be, így telephelyenként Bucsára és Kertészszigetre 5-

5 millió forintot javasolna megpályázni. A képviselő-testületi határozat arról szólna, hogy a 

testület megbízást ad a Sience Consulting Kftnek a pályázat elkészítésére. A pályázat 

egyszerűsített eljárásban került kiírásra, elektronikusan kell benyújtani, és a döntés is hamar 

meg fog születni. Szeretné, ha már ezen a héten be tudnák nyújtani, mert akkor az elsők közt 

lennének a pályázattal, hiszen a pályázatot akkor függesztik fel, amikor már sokan 
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benyújtották, és fogy a keret.  

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek-e azzal, hogy az önkormányzat indulni kíván 

a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafelújítás pályázaton, egészségnevelő programok 

tartására, az óvoda tornaszobájának eszközbővítésével kapcsolatos költségek támogatására, és 

a testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan a 

Science Consulting Kft-t bízza meg, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   60/2012.(07.16.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2 jelű pályázaton való részvételről, felhatalmazás a 

pályázat lebonyolításával kapcsolatosan segítséget nyújtó Science Consulting Kft 

megbízására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a TÁMOP-3.1.11-12/2 

jelű pályázaton egészségnevelő programok tartására, az óvoda tornaszobája 

eszközbővítésének támogatására.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat lebonyolításával kapcsolatosan a Science 

Consulting Kft-t bízza meg.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. napirendi pont: Felhatalmazás az önkormányzat tulajdonát képező Bucsa, Ady 

Endre utca 32. szám alatti ingatlan állami tulajdonba adásával kapcsolatos 

ügyintézésre 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a felhatalmazást az 

önkormányzat tulajdonát képező Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti ingatlan állami 

tulajdonba adásával kapcsolatos ügyintézésre.  

Az önkormányzat közel 10 millió forintot kapott az önhiki első körös pályázaton. Ahhoz, 

hogy a gazdálkodást az önkormányzat stabilan tudja folytatni, tárgyalásokba kezdett az Ady 

Endre utcai ház állami tulajdonba adásával kapcsolatosan. 

Felmérte azt, hogy van-e arra jogi lehetőség, hogy kivitelezési költségen állami tulajdonba 

kerüljön az ingatlan. A Békés Megyei Kormányhivatalnál szakjogászok segítenek eben a 

témában. 

A képviselő-testület nem először hall erről, hiszen már előző testületi ülésen is szó volt róla, 

hogy az Ady Endre utcai ingatlant nem piaci áron, hanem kivitelezési költségen történő 

összeggel vonnák be az adósság rendezésbe.  Gondolatként felmerült, hogy az ingatlanba 

átmeneti gyermekotthont lehetne üzemeltetni szolgáltatásként, aminek plusz hozadéka lenne 

az, hogy néhány embernek munkahelyet teremtene.  

 

Kéri a képviselőket, hogy hozzanak döntést arról, hogy felhatalmazzák a polgármestert az 

önkormányzat tulajdonát képező, Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti ingatlan kivitelezési 

költségen történő állami tulajdonba adásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   61/2012.(07.16.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás az önkormányzat tulajdonát képező Bucsa, Ady Endre utca 32. szám 

alatti ingatlan állami tulajdonba adásával kapcsolatos ügyintézésre 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező, Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti ingatlan állami 

tulajdonba adásával kapcsolatos ügyben eljárjon, azzal a feltétellel, hogy az ingatlant 

csak kivitelezési árnál alacsonyabb áron (22.717.000 Ft) nem ajánlhatja fel. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Felhatalmazás 25.000.000 Ft projekt finanszírozási hitelkérelem 

ügyintézésére a CIB Bank Zrt-nél 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a felhatalmazást 

25.000.000 Ft projekt finanszírozási hitel kérelem ügyintézésére a CIB Bank Zrt-nél. 

 

Az EMVA Falumegújításos pályázat beruházás kapcsán a költségek finanszírozására a 

számlavezető pénzintézetnél érdeklődött, és 25.000.000 Ft projekt finanszírozására 

fordítható hitelkeret feltételeinek kidolgozását kérte. Ezért kéri a képviselőket is, hogy 

hatalmazzák fel az ügyintézésére. 

A lebonyolítás még folyamatban van, a bank bekérte az anyagot, a szerződés megkötésére 

azután kerül sor, hogy az előkészületi munkák lefolynak. Véleménye szerint más banknál 

az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem is szükséges érdeklődni, egyedül a 

számlavezető pénzintézet jöhet szóba ilyen projekt hitel finanszírozása szempontjából. 

Ezért is kéri a megerősítést a testülettől.  

Ahhoz viszont, hogy ősszel az önkormányzat sikeresen pályázni tudjon további forrásra a 

LEADER-en keresztül, ahhoz ezt a pályázatot le kell zárni. Ha nem zárnák le, kizárnák 

magukat a 2014 évi ciklusig további lehetőségekből, holott még sok pénz van, amit meg 

lehet pályázni. A tervezett bevételekkel és a kétszeri számlázással ki tudnák egyenlíteni, és 

le tudnák zárni a pályázatot. A CIB Bank tisztában van az önkormányzat helyzetével, de 

úgy nyilatkoztak, hogy nagy valószínűséggel amennyiben az önkormányzat a 

kamatfeltételeket elfogadja, augusztus elejére fogják tudni elbírálni a kérelmet. A beruházás 

első résszámlájának is augusztus elejére esne a kifizetési határideje, és az MVH-nál is 

augusztustól lehet a visszaigénylést eszközölni.  

Kéri tehát a felhatalmazást, hogy a projekthitel ügyintézését a CIB Bank Zrt-nél lefolytassa. 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki felhatalmazza a 

polgármestert 25.000.000 Ft projekt finanszírozási hitelkérelem ügyintézésére a CIB Bank 

Zrt-nél.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

 



 6 

   62/2012.(07.16.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás 25.000.000 Ft projekt finanszírozási hitelkérelem ügyintézésére 

a CIB Bank Zrt-nél 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat számlavezető pénzintézeténél a CIB Bank Zrt-nél 25.000.000 Ft projekt 

finanszírozási hitelkérelem ügyintézésében eljárjon. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Felhatalmazás az ALFÖLD-SAT Kft-vel lefolytatandó tárgyalásokra, 

az önkormányzat tulajdonát képező oszlopsor értékesítésével kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a felhatalmazást az 

ALFÖLD-SAT Kft-vel lefolytatandó tárgyalásokra, az önkormányzat tulajdonát képező 

oszlopsor értékesítésével kapcsolatosan. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy egy vidéki takarékszövetkezet részéről érkezett egy 

jelzés, hogy az ALFÖLD-SAT Kft vevő lenne a Bucsa Község Önkormányzat tulajdonát 

képező oszlopsorra is. Menet közben tudomására jutott az is, hogy az oszlopsoron még egy 

hálózattulajdonos a BucsaNet is fent volt bérleti szerződéssel, és tőlük is kivásárolta az 

ALFÖLD-SAT a hálózatot. Ebből is látszik, hogy egyedüli hálózatként szeretne a kft az 

oszlopsoron fent lenni. Ha az önkormányzatnak értékesítési szándéka keletkezne az 

oszlopsort illetően, annak megvásárlására az ALFÖLD-SAT Kft pozitívan jelzett vissza.  

Az oszlopsornak hamarosan vége lesz az engedélyezési eljárása, amely a héten 

végérvényesen le fog zárulni, és a hiányzó szakasznak is meg lesz az építési engedélye. 

Ebből kifolyólag, ha kap erre a felhatalmazást vagy a hálózat tulajdonossal, vagy az őket 

finanszírozó bankkal felveszi a kapcsolatot, és egy az önkormányzat számára is és az 

vásárló számára is kikínálni az oszlopsort. Enyhítve ezzel is az önkormányzat nehéz anyagi 

helyzetét. Az önkormányzatnál 9 millió forintban szerepel a könyvelésben az oszlopsor. Ez 

a gyámok, és az oszlopok árát takarja, a kivitelezést az önkormányzat saját kivitelezésben 

helyezte el, erre is fel lehet számolni egy bizonyos összeget. Úgy gondolja, hogy 

10.000.000 Ft + áfa összegben kellene kikínálni az oszlopsort. Sok vevő nem igen lenne az 

oszlopsorra, azon kívül a cégen kívül, aki rajta van az oszlopsoron. Az ALFÖLD-SAT Kft 

az önkormányzattól helyiségeket bérel, elektromos áramot használ. Az önkormányzat 

engedélyezte az oszlopok használatát, különböző szerződések vannak. Úgy gondolja, hogy 

az ALFÖLD-SAT Kft-t meg lehetne győzni, hogy vegyék meg az oszlopokat is. 

 

Biró Endre képviselő: Érdeklődött, hogy hány oszlop van, és mennyi bérleti díjat fizet az 

ALFÖLD-SAT Kft?  

 

Kláricz János polgármester: Jelenleg 1.000 Ft + áfa összeget fizet a kft oszloponként és 400 

oszlop van. Körülbelül 10 év alatt térül meg az az összeg, amibe az önkormányzatnak 

került az oszlopsor. 

 

Biró Endre képviselő: Nem nagy összeg, de mégis fix bevételi forrása az önkormányzatnak. 

Amíg csak bérbeadja az önkormányzat, addig meg van a rendszeres bevétel, ha egyszer 

eladásra kerül a sor, onnantól megszűnik a rendszeres bevétel. Ha később adják el, még 

több lenne az értéke.  

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat másra nem tudja használni, csak hírközlőket 

tud az oszlopsorra felengedni.  
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Biró Endre képviselő: Az ALFÖLD-Sat Kft helyzetelőnyben van, mert egyedüli 

hálózathasználó, tehát csak tőle lehet jelet kapni a lakosságnak, és nem baj, ha kicsit szorítva 

van.  

 

Kláricz János polgármester: Az ALFÖLD-Sat Kft részére oszlopbérleti díj ki van számlázva, 

de még nem fizette ki.  

Nem az ALFÖLD-Sat Kft részéről merült fel az, hogy megvásárolnák az oszlopsort, a bank 

részéről merült fel a megvásárlás kérdése.  

A hálózatot úgy vette meg a kft, hogy majd továbbadja. Ehhez a továbbadásához kapott a kft 

hitelt. Neki az kényelmes helyzet, hogy a bank beletette a pénzt és a kft üzemelteti a 

hálózatot, kiveszi belőle amit kivesz, és ad a banknak is valamennyi pénzt. A bank 

türelmetlenebb, és a bank viszont hajtja fel a vevőket a hálózatra, van is vevő, de csak akkor 

ha egyedüli tulajdonosa az egész műnek (oszlopsor és hálózat). 

Ha az önkormányzat nem ilyen anyagi helyzetben lenne, nem gondolna az oszlopsor 

eladására. Egy hosszú távú egymillió forintos bevétel hasznos lenne az önkormányzatnak. De 

amikor nagyon magas a hitelkeret, nem biztos benne, hogy az, amit ezzel nyer az 

önkormányzat hosszú távon kedvező lenne.  

 

Biró Endre képviselő: Abból a célból épült az egész hálózat, hogy hozzájuthassanak a lakosok 

a szolgáltatásokhoz, de ha egyedül van rajta, és kivonul, akkor nem lesz szolgáltatás, egy 

embertől, egy cégtől függ a szolgáltatás.  

 

Kláricz János polgármester: A cél az volt, hogy megteremteni azt a hálózatot, ami által a 

lakosság hozzájut a kábeltévéhez, internethez és telefonhoz. Már akkor is úgy gondolták, 

hogy a szolgáltatás lehetősége legyen meg a lehető legkedvezőbb áron, de akkor is az 

értékesítés szándéka benne volt az elgondolásba.  

Az ALFÖLD-Sat Kft is nyomott áron tartja a szolgáltatást, az értékesítésben gondolkodik. 

Oszlopsorral, vagy anélkül, de el fogja adni előbb utóbb, és egy multi szolgáltató fog itt 

megjelenni.  

 

Azon érdemes elgondolkodni, hogy a szennyvízhálózat kiépítésekor el kell készíteni egy 

csőrendszert, ami később kiadható. Ennek a rendszernek a kiépítéséből a legjelentősebb 

költsége a földmunka költsége lenne. Néhány millió forintból kivitelezhető lenne egy később 

kiadható hálózati lehetőség. Álláspontja az, hogy záros határidőn belül árváltozások nem 

lesznek. Hamarosan a koaxhálózatok 5-8 éven belül majd nem mindenhol elavultak lesznek és 

fel fogja váltani az optikai hálózat. Indokként az eladás mellett szól az, ha az anyagi gondok 

miatt az oszlopsor eladásából befolyt összeget az önkormányzat a likviditásra fordítja, de a 

szennyvízhálózat kiépítésekor tegyen lépést arra az önkormányzat, hogy a másik rendszert is 

kiépíti.  Sőt mondhatja is az önkormányzat azt, hogy csak a föld alatt helyezhető el kábel.  

 

Biró Endre képviselő: Az oszlopsorral kapcsolatosan az zavarja, hogy amióta meg van, nehéz 

eligazodni, több variáció volt, adták, vették.  

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnak a Bucsai Kábeltelevízió Kft-be betett pénze 

250.000 Ft volt, az oszlopsorért pénzt nem adott, tulajdon átruházással, szállító levéllel a 

Bucsai Kábeltelevízió Kft adományozta az oszlopsort az önkormányzatnak. 

Ha most 10 millió forintért értékesítik, az az önkormányzatnak „talált pénz”. 

Ha 10 vagy 12 millió forintot kifizetnének érte, oda kell adni.  

 

Néhány mondatban tájékoztatta a testület tagjait a kábeltelevíziós szolgáltatásról. 



 8 

Fenyődi Attila képviselő: A saját tapasztalatából merítve elmondta, hogy meg lehet gondolni 

azt is, hogy ne oszlopbérleti díjat, hanem területbérleti díjat kérjenek, akár az önkormányzat 

is.  

 

Kláricz János polgármester: Maga az értékesítés, mint lehetőség, véleménye szerint élni kell 

vele. Az önkormányzat, mint területtulajdonos további jogi lépéseket tud tenni. Szeretné azt 

elérni, hogy írásos ajánlatot kérjen az ALFÖLD-Sat Kft-től.  

Érdeklődött a piacon, és úgy gondolja, hogy a 12,7 millió forint bruttó áron megfelelő, 

elkérhető ár lenne, és szüksége is lenne rá az önkormányzatnak, az anyagi helyzete miatt.  

A tárgyalások elkezdésére kér felhatalmazást. A fejleményekről tájékoztatást ad a 

képviselőknek.  

 

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 felhatalmazza a 

polgármester az önkormányzat tulajdonát képező oszlopsor értékesítésével kapcsolatos 

tárgyalások lefolytatására az ALFÖLD-Sat Kft-vel. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  

 

63/2012.(07.16.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás az ALFÖLD-SAT Kft-vel lefolytatandó tárgyalásokra, az önkormányzat 

tulajdonát képező oszlopsor értékesítésével kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat az önkormányzat tulajdonát képező oszlopsor értékesítésével 

kapcsolatosan tárgyalásokat folytasson az ALFÖLD-SAT Kft-vel. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: Az Allianz Klasszikusok Életbiztosítás értéknövelésével 

kapcsolatos döntés meghozatal 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, az Allianz 

Klasszikusok Életbiztosítás értéknövelésével kapcsolatos döntés meghozatalát.  

 

Az Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötéséről a képviselő-testület döntött 2010 

októberében, és a polgármester 3 havi végkielégítésének kifizetésére fogják fordítani. 

 

Az Általános Szerződési feltételek 3 % díjtétel emelést javasolnak, de lehetőség van 7 % és 

10 % emelésre is. Nem javasolja, hogy a nagyobb díjtételt válasszák. Az infláció emelés az 

jogos, azt meg kell tenni, de annál magasabb emelést nem javasol.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e más javaslat?  

 

Mivel más javaslat nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az 

Allianz Klasszikusok Életbiztosítás értéknövelésével kapcsolatosan a 3%-os infláció 
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növelésnél magasabb százalékú növelést nem tervez. 

 

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

tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta:  

 

64/2012.(07.16.) Képviselő-testületi határozat 

Az Allianz Klasszikusok Életbiztosítás értéknövelésével kapcsolatos döntés meghozatal 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Allianz Klasszikusok Életbiztosítás 

értéknövelésére az Általános Szerződési feltételekben meghatározott 3 %-os mértéken 

kívül magasabb mérték megállapítását nem tervezi. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Juhász Sándor képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Kifejezi azon szándékát, hogy a 

Gazdasági Bizottsági elnökségi tisztségéről a jövőben le kíván mondani, melyet a 

későbbiekben írásban be fog nyújtani, és itt jegyzőkönyvezni nem kér.  

 

Kláricz János polgármester: Kéri, hogy amennyiben képviselő úr a bejelentését fenntartja, 

írásban is adja be lemondását. 

 

Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy a park felújításánál a középső járdaszakaszt is 

felújítják?  

 

Kláricz János polgármester: Igen a tervek szerint is úgy van, bár a szöveges részből nem derül 

ki, de a rajzokból igen. 

A Széchenyi utcában járt, és szétnézett. Lakossági jelzés alapján kéri, hogy vágja le a füvet a 

képviselő úr. Azt a szakaszt szemrevételezte, ahol a járda nagyon meg van dőlve. Még a 

csúszós időszak előtt ki kell javítani. Fontos, hiszen balesetveszélyes.  

(Bíró képviselő jelzi, hogy már megtette.) 

 

Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy kézműves táborral kapcsolatosan felkereste-e Túsz 

Erzsébet? 

 

Kláricz János polgármester: Felkereste, és a kézműves tábort is támogatta, 10.000 Ft-tal. 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az ülésen való szíves részvételt, és 

az ülést 17,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

    

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


