Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-27/2015. iktatószám
27. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én
(kedden) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester,
Földesi Györgyné, Faluházi Sándor Attila, Harmati Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők
Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Juhász Sándor képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és Pap-Szabó
Katalin jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
2./
Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Káptalanfüredi tábor hasznosításával kapcsolatos nyilatkozat meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Döntés a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015. évi működési hozzájárulás befizetéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bejelentések
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A napirendi pontokat szeretné kiegészíteni még két napirendi ponttal.
- A működésképtelen önkormányzatok költségvetési támogatására benyújtandó
pályázatra szóló döntés meghozatala.
- A Kossuth gesztenyefasor kivágásához való hozzájárulását megadása.
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 pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadta.
1. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával
kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
pályázat benyújtásáról.
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is lehetősége van a településeknek szociális tűzifa
vásárlására. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére
jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak fűtési
kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.
Önkormányzatunk kemény lombos tűzifára szeretne pályázatot benyújtani.
Az igénylés a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban
részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiség alapján
történhet. A kiszámolt lakásfenntartási támogatásban részesülők átlagos száma: 234 fő.
Így a fentiek alapján 468 m3 keménylombos tűzifára nyújthatja be az önkormányzat a
pályázatát.
Ami változás a tavalyi évhez képest, az az, hogy a 105/2015.(IV.23.) kormányrendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza a kedvezményezett települések besorolását, mely szerint Bucsa
település nem tartozik a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé,
ezért a szállítási költségen kívül 1.000 Ft/erdei m3+áfa önerő fizetését is vállalni kell.
Az idei évben már tartósan 7 % alatt van a munkanélküliségi mutató településen, köszönhető
ezt a közfoglalkoztatásnak, és így a költségek már jelentkezni fognak nemcsak a szállítási
költségnél, hanem a köbméterenkénti költségnél is.
Így a szállítási költség és az önerő együttes összege kb. 1.200.000 – 1.300.000 Ft körül
várható.
Ennek fedezete biztosítva van az államtól kapott szociális keretből, és a 2015. évi költségvetés
készítésekor is számba lett véve.
A lakosok várják ezt a fajta a támogatást.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a beadott igény ugyan 468 m3, de maga a megkapott támogatás
általában ennek a mennyiségnek az 50-60 %-a szokott lenni. Folyik egyfajta mérlegelés a
települések között, és általában
2

Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztésben is szerepel, hogy az önrészt az
önkormányzat honnan, melyik keretből biztosítja, tehát valójában nem kerül semmibe a
szociális tűzifa. Nem szívesen hallja azt, hogy az emberek várják a tűzifa támogatást, inkább
olyan világot szeretne elérni, hogy valaki örül annak, hogy állásra, munkavállalásra szóló
kínálkozó lehetőséget kapva valaki már megy is dolgozik.
Még egy megjegyzést tenne arra vonatkozóan, hogy igaz-e, hogy több ember már a tűzifát
haza sem viszi, hanem eladja. Volt-e erre vonatkozóan ellenőrzés, vagy ilyen tapasztalat. Az
embereknek meg kellene becsülniük ha kapnak ilyen támogatást.
Kláricz János polgármester: Az első egy-két évben volt ez inkább jellemző, míg az emberek
nem mérték fel ennek a súlyát. Az önkormányzat azonban kormányrendelet alapján dolgozik,
bár van mindenkinek „szeme” , „füle”, hallják az ilyen dolgokat.
Van, vagy volt ilyenről tudomása, előfordult, de míg az önkormányzati dolgozók látókörében
van a szállítás, és szükséges volt, akkor ezzel kapcsolatosan igyekeztek fellépni.
Összességében azonban az önkormányzat részéről kéri, hogy támogassák ezt a juttatást.
Kérte a képviselőket, ha egyetértenek-e az önerőhöz szükséges 1.000 Ft/erdei m3+ áfa
mértékű önrész megfizetésével, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
72/2015.(IX.29.) 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
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására.
Bucsa Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 105/2015.(IV.23.)
kormányrendelet alapján a szociális célú tűzifa igényléséhez településünk nem tartozik a
jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, ezért a pályázati
kiírás alapján a keménylombos tűzifa esetén 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész
megfizetését vállalja.
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: 2015. szeptember 30.
2. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata csatlakozásáról, a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést Bucsa
Község Önkormányzata csatlakozásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
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Ez a téma nem ismeretlen a testületi tagok számára.
Bucsa Község Önkormányzata évek óta támogatást nyújt a felsőoktatásban tanuló rászorulók
hallgatók részére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2015. augusztus 26-án nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulóját.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015.
november 9.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 7.
A települési önkormányzat az eredményeket 2014. december 19. napján teszi közzé.
Ha a képviselőknek nincs hozzászólása, akkor szavazásra bocsátja a napirendben foglalt
határozati javaslatot.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy Bucsa
Község Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
73/2015.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati
fordulójához a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az
elektronikus adatbázis használata szóló Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3.napirendi pont: A Káptalanfüredi tábor hasznosításával kapcsolatos nyilatkozat
meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Káptalanfüredi
tábor hasznosításával kapcsolatos nyilatkozat meghozatalát.
A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás a 9-1/2015.SZKTT iktatószámú levelében azzal
a kéréssel fordult tábor tulajdonos önkormányzatokhoz, hogy (13 önkormányzat) tűzzék
napirendre a káptalanfüredi ifjúsági táborban meglévő tulajdonrészük értékesítésének
lehetőségét, és erről nyilatkozzanak. A levél teljes tartalmát a képviselők megkapták.
Egy testületi döntést, állásfoglalást vár el a kistérség. Ezzel kapcsolatosan kaptak a
képviselők anyagot, egy vagyonértékelést, és egy helyzet összefoglalót.
A saját véleménye az, hogy nem támogatja az értékesítést, azt, hogy az a tulajdoni hányad,
ami Bucsa községet illeti értékesítésre kerüljön.
A nagyobb tulajdoni résszel rendelkező önkormányzatok részéről, úgy mint Vésztő,
Dévaványa – mindkét település szeretné értékesíteni. Olyan vagyonnak, olyan lehetőségnek
tartja, ami az Alföldi gyerekek üdültetésének lehetősége. Térségi szinten is van ráhatása
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erre az üdülőre a településeknek.
Nyilván Bucsa község nem tudja azt felajánlani, hogy kivásárolná a tulajdoni részeket,
azonban a végsőkig szeretne kiállni azon véleménye mellett, hogy nem tartja jó ötletnek az
értékesítést. Hátha ezzel a makacssággal vissza lehet szorítani a többi település értékesítési
szándékát. Azt látja jó elgondolásnak, hogy figyelni kell a pályázati lehetőségeket, és a
tábor felújítását kell egy közös projekt kapcsán megvalósítani.
Arra szeretné kérni a felhatalmazást, hogy ezt a döntést tolmácsolhassa a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa felé.
Az anyaghoz csatolva lett egy értékbecslés, ami 40 millió forint, de erre nincs még ajánlat,
és ez 2010. évi értékbecslés, ez csak alapja lehet egyfajta tárgyalásnak.
Azt a lehetőséget sem szabad kiengednie az önkormányzatoknak a kezéből, hogy a
díjmeghatározás a kistérség kezében maradjon.
A kistelepülési hasonló véleményen vannak, lehet, hogy városi szinten más egyéb forrással
is rendelkeznek, ahhoz, hogy a gyerekeket utaztassák és üdültessék. Lehet, hogy később is
ugyanúgy fogadná a tábor a gyerekeket, hiába gazdasági alapon lenne az üzemeltetés, de
fontos az is, hogy bele tudjanak szólni a díjakba. Egy becsült érték, 40 millió forintra tették
a tábor értékét, és ez csak becslés, erre még nincs ajánlat. Ez csak alapja lehet egy
tárgyalásnak, amit Dévaványa indított el.
Megérkezik Juhász Sándor képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre, a
szavazatok száma is 5-ről 6-ra növekedett.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy kinek volt ez az értékesítés a felvetése?
Kláricz János polgármester: Dévaványa Városnak.
Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztés régebben volt tárgyalás alatt a kistérségben.
Kláricz János polgármester: Folyamatosan van erről szó, döntések most születnek a
településeken.
Földesi Györgyné képviselő: Még az is fáj, hogy ez a téma felmerült. 1979 évben volt az
első év, amikor bucsai gyerekek üdültek a Balatonon. 36 évvel ezelőtt. Azóta Bucsáról is
évente több gyerek. Nagyon szép volt az, amikor a kökösi testvértelepülés gyermekei
üdültek a Balatonon. Volt olyan időszak, hogy egyik évben Bucsa község tanulói javára
lemondott egy másik község, a következő évben Bucsa község mondott le.
Ezt a dolgot így kiseperni nem lehet, ennek a tábornak nem pénzbeli értéke van, hanem
eszmei. Ezért a táborért valakik egykor nagyon dolgoztak, és az összefogás volt a cél, azért,
hogy a gyerekeknek kirándulási, táborozási lehetősége legyen. Ha nem jól működnek a
dolgok, akkor jól kell működtetni, nem a kibúvót kell keresni. Kb. 10 éve van
vállalkozásban a működtetése, az nem baj, de azon kell dolgozni, hogy működjön. Még a
gondolatát sem tudja elviselni ennek, tehát nem eladó a Káptalanfüredi tábor. Erősen arra
kér mindenkit, hogy nem eladó a tábor. Ennek több a lelki értéke, mint az ingatlan értéke.
Kláricz János polgármester: Maga az indoklás, ami miatt ez felmerült, az Erzsébet táborok
megjelenésével indokolható. Kedvezőbb költségen lehet leutaztatni elég nagy létszámban a
gyerekeket. Balatoni helyszín több is van.
A dévaványai polgármester úrnak azért merült fel a gondolata az értékesítésnek, és ezzel
védelmébe is venné, és a probléma többről szól, mint a pénzről, mert magának a tábornak
az állagával kapcsolatosan minden évben merülnek fel problémák, amelyek a költségeket
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növelik, és a magasabb bérleti díj sem elegendő, illetve nincs is nagy kereslet rá.
Ettől függetlenül a tábort a nehézségeivel együtt is szeretné megtartani, és erre fog
szavazni, nem eladó a káptalanfüredi tábor.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A tábor 13 önkormányzat tulajdonában van a tábor, a
tulajdonjog osztatlan közös. A tábor művelési ág szerinti besorolás - erdő, így biztos nem
lesz könnyű a tábort értékesíteni.
A tábor jelenlegi üzemeltetője ajánlotta fel, hogy kivásárolná Dévaványa részét, majd ezt a
kijelentését úgy változtatta, hogy a le is nyaralhatnák a dévaványai gyerekek azt.
A napokban kért fel egy ingatlan szakértőt, hogy készítsen új értékbecslést. Olyan
megvilágításban, hogy az Észak-Balaton Fejlesztési Terve is megismerhető legyen.
Faluházi Sándor képviselő: Sok kisgyermek egész életében el sem jutna a Balatonra. Meg
kell tartani ezt a tábort, és ezzel a lehetőséget. Meg kell próbálni.
Kláricz János polgármester: Azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata ragaszkodik a
tulajdonrészéhez, ezzel eltántorítható az, hogy a többiek értékesítsék. Ezt fogja képviselni.
Földesi Györgyné képviselő: Régebben a képviselő-testület tagjai mentek el a tábort
újítgatni, és a szezon előtt ott dolgoztak.
Kláricz János polgármester: Az eladási szándékáról Vésztő is nyilatkozott, pedig aki igazán
sokat tett a táborért, az Molnár polgármester úr. Elég jó áron két új faházat építettek, és
felújításokat végeztek. Minden nyáron töltenek ott egy kis időt.
Véleménye szerint ez nem a pénzről szól. Reméli, hogy el jutnak majd oda, négy-öt év
múlva, hogy a felújított tábor még rentábilis is tud lenni.
Kéri a testület tagjait, arra vonatkozóan, hogy fejezze ki azon szándékát a testület, hogy
nem kívánja Bucsa Község Önkormányzata értékesíteni a káptalanfüredi tábor
tulajdonrészét.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért
azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata nem kívánja értékesíteni a káptalanfüredi
táborban meglévő tulajdonrészét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
74/2015.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
A Káptalanfüredi tábor hasznosításával kapcsolatos nyilatkozat meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy nem kívánja értékesíteni
a Balatonalmádi-Káptalanfüred Tábor u.16. szám (0115 hrsz) alatti ingatlan
vonatkozásában meglévő 540/10000 tulajdoni hányadát.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a tulajdonostársakat
értesítse.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2015. október 1.
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4. napirendi pont: Döntés a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015. évi működési
hozzájárulás befizetéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést a
Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015. évi működési hozzájárulás befizetéséről.
Az előterjesztés és a tájékoztató tartalma szerint a Körös-Sárréti Iroda 2015. évi működési
hozzájárulása Bucsa Község Önkormányzatától 160.000 Ft hozzájárulást jelentene.
Mindenki számára kiderül, hogy Füzesgyarmat vállalja a legnagyobb tételt, valamint Vésztő
is nagyobb részt vállal a költségekből. Arányaiban mérten egy vállalható hozzájárulásnak ítéli
a 160.000 Ft-ot. Az iroda térségi szinten a turisztika vonalán vállalja a menedzselést.
Két évvel ezelőtt még volt állami forrás erre a feladatra, most azonban már a térség
önkormányzatai viselik az iroda működési költségeit. Az elvégezett munkához képest
azonban nem tartja soknak a 160.000 Ft-ot.
Kéri a képviselők kérdéseit.
Földesi Györgyné képviselő: Az anyag július 17-i érkeztetésű, talán már hamarabb is
tárgyalhatta volna a képviselő-testület.
Kláricz János polgármester: Még mostanra alakult ki a nagyobb önkormányzatok anyagi
támogatása, így nincsenek elkésve a döntéssel.
Földesi Györgyné képviselő: A beszámolót elolvasta, megismerte és nagyon igényesnek
tartja. A vezető beszámolója nagyon jól előkészített, Tőkésné Gali Mónika munkája egy 20
éves múltra tekint vissza.
Az eltelt időszakban voltak magasabb és alacsonyabb pontok, és voltak küzdelmek, és sikerek
és soha nem adták fel. Mondhatnák azt is, hogy Bucsának mi haszna van ebből?
De azt javasolja, hogy ne így gondolkodjanak.
Az idelátogató rokonoknak, ismerősöknek sok mindent megmutatott azokból a látnivalókból,
ami itt a térségben mindenkié.
Maximálisan támogatja ezt az anyagi áldozatot és törekvést azért, hogy továbbra is működjön
az iroda, és minden elismerése a Tőkésné Gali Mónikáé, és azoké a polgármestereké, akik ő
munkáját támogatják.
Kláricz János polgármester: Megköszönte. Nagyon sok munka van abban, hogy a térségben a
programokat folyamatosan figyeljék, összeszervezzék.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az iroda a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás tevékenységi
körébe tartozott, azon belül működött ezt megelőzően két évig, majd amikor megszűnt az
állami támogatás, akkor a Füzesgyarmat városa vette át a működtetést.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Úgy látja, hogy egységes az
álláspont a támogatást illetően.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
füzesgyarmati székhellyel működő Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015. évi működtetési
költségeit Bucsa Község Önkormányzata 160.000 Ft-tal támogatja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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75/2015.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a füzesgyarmati székhellyel működő Tourinform Körös-Sárrét Iroda
2015. évi működtetési költségeivel kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 160.000 Ft-tal támogatja a füzesgyarmati
székhelyű Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2015. évi működési költségeit.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési
támogatásának igénylésére
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a döntést a települési
önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatásának igénylésére.
Már március hónapban volt ilyen döntést, de szeretné, ha egy mostani aktuális döntéssel
megerősítenék a szándékot. A pályázati anyag előkészítés alatt van, a rögzítés határideje
szeptember 30. napja, a papír alapon történő benyújtása e nap délutánján fog megtörténni.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata megkapta a
működési pályázatra benyújtott igényére a támogatást, és azt teljes egészében a Bucsa Község
Önkormányzata felé fennálló tartozás kiegyenlítésére fogják felhasználni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdése valakinek?
Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
egyetért a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
igénylésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
76/2015.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás
igénylésére
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylésére
vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: Bucsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet III. 4. pontjában foglaltak alapján támogatási igényt kíván
benyújtani a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához a települési
önkormányzatok rendkívüli támogatásra.
A támogatás igénylés összeállítására és aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert és Jegyzőt.
Határidő: Folyamatos
Felelős:
Kláricz János polgármester
6. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: A szennyvízberuházás munkálatai érintenek négy olyan fát a
Kossuth utcán, amelyek ugyan nem része már a védett gesztenyefasornak, de mégis kéri, a
testület tagjai is járuljanak hozzá a fák kivágásához. Tájékoztatásként szeretné elmondani,
hogy ezek a fák már nem részei a védett fasornak, de annak folytatásában helyezkednek el.
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Döntést nem igényel a kivágás, mert a jegyző ad rá engedélyt, de tájékoztatásként
jóváhagyólag a testületi tagok tudjanak erről a fakivágásról, és tájékoztassák a lakosokat is.
A másik bejelentése néhai Túsz Gergely a község volt VB titkárának halálesetével
kapcsolatos. Túsz Gergely több évtizedes tevékenységével szolgálta a községet. A temetés
2015. október 3-án szombaton 11,00 órakor lesz.
Kéri, hogy aki tud vegyen részt a temetésen.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy néhai Túsz
Gergelyt a község nyugalmazott VB titkár búcsúztatása Bucsa Község Önkormányzata
részéről kiemelt figyelmet kapjon.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2015.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés néhai Túsz Gergely a község nyugalmazott VB titkára búcsúztatásával
kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai Túsz Gergely, a község
nyugalmazott VB titkárának búcsúztatásának kiemelt figyelmet tulajdonít és felkéri
Kláricz Jánost, a település polgármesterét, hogy személyes részvételével képviselje a
Képviselő-testületet.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat közintézményeinek energiafejlesztési pályázata
a KEOP-5.7.0 abba a szakaszba jutott, hogy a Támogatói levél is megérkezett.
Már a héten beindulnak a munkálatok, és több területen fognak az épületek felújításához.
Nagyon oda kell figyelni a munkák folyamatára, mert december 15-ig fogadnak be számlát.
A mai napon benyújtásra került a kisbusz beszerzéssel kapcsolatos forrás lehívás.
Kérte a képviselőket, hogy szíveskedjenek határidő hosszabbítást engedélyezni a Bucsa Sport
Egyesület és a Bucsa Község Önkormányzata között július hónapban létrejött
„Megállapodás”-ban foglalt visszafizetési határidő 2015. november 15. napjáig történő
visszafizetésére.
Kérné, hogy ezt a döntését a testület foglalja határozatba.
Ez a pályázat egy közel 10 millió forintos beruházás volt, ami teljes egészében az
önkormányzat vagyonelemeinek felújítását és bővítését célozta. Igaz, ez most egy
megállapodás alapján a sportegyesületnek a nyilvántartásában szerepel, de mint tulajdonos a
fenntartási időszakot követően a birtokába visszakerülnek.
A pályát korlát veszi körül, kispadok készültek, a bútorok elkészültek az öltözőbe, a
sportöltöző épületére tetőt építettek, most a tetőtér belső kialakítása kezdődik.
Közel 10 millió forintos beruházás valósul meg, és ennek az önerejét teszi ki az összeg, amit a
sportegyesület már év elején mint támogatói hozzájárulást meg is kapott.
2015. november 15-ig szeretné kérni a visszafizetési határidő meghosszabbítását.
Földesi Györgyné képviselő: Az lenne a kérése, hogy a testület Munkatervébe tegyék bele a
Bucsa Sport Egyesület beszámolóját.
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Kláricz János polgármester: Megköszöni, hogy ilyen jellegű felkérés érkezett, nincs akadálya,
szívesen tesz ennek a felkérésnek eleget.
Kláricz János polgármester bejelenti érintettségét, mivel a Bucsa Sport Egyesület elnöke,
ezért tartózkodik a szavazásnál.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
78/2015.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat
Együttműködési Megállapodásban rögzített visszafizetési határidő módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítja a 61/2015.(VII.13.) KT
számú határozatában meghatározott Bucsa Község Önkormányzata és a Bucsa Sport
Egyesület között létrejött „Együttműködési Megállapodás” –ban rögzített 3.000.000.- Ft
azaz, három-millió forint visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2015.
november 15. napjára.
Felelős: Fenyődi Attila Béla alpolgármester
Határidő: értelem szerint
Juhász Sándor képviselő: Ajánlatot szeretne mutatni a temetőben elhelyezhető urnafal
elkészítésére, valamint a halott hűtő problémájának megoldására, vagy beszerzésére.
Kláricz János polgármester: Megköszönte, meg fogják nézni, és iktatják.
A TOP-os forráson belül van lehetőség a ravatalozó és annak közvetlen környékének
rendbetételére. Ha ez a forrás megnyílik, és komplexen tudják kezelni, akkor úgy gondolja,
hogy addig nem érdemes belekezdeni másként a beruházásba. Az ajánlatot használhatóak
lesznek, összehasonlításként is. Készülni fog egy költségvetés és egy terv.
Annak idején, amikor megváltozott a temetkezéssel kapcsolatos szabályozás, ami lényegében
ugyanazon díjat rendeli hozzá a koporsós és az urnás temetéshez is, akkor itt az urnafal
esetében ez „szolidabban” kezelhető. Amikor a sírhelyet elkészítik, akkor nem csak az urna
méretét veszik figyelembe, hanem akkor egyfajta rendszerbe visszaáll a sírhelynek a képe. Ezt
még sokszor fogják tárgyalni, a jelenleg is rendezett környezettel kapcsolatosan, ha
módosítást szeretnének, az jól megfontoltan fogják tenni.
Megköszönte az ajánlatot, evidenciában fogják tartani, ha a projekt beindul.
Földesi Györgyné képviselő: A Sportegyesület tartozása visszafizetéséről már volt szó.
Kertészsziget Község Önkormányzata pedig ezután fogja rendezni a tartozást.
Javasolja, hogy a tégla és cserép eladással is foglalkozni kell. Megtapasztalta, igaz, csak
három esetben, hogy a lomtalanítás visszakerült a faluba, nem tartja helyesnek, az
összegyűjtött lomot be kell vinni a szeméttelepre.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az orosz konzul a községben járt, és a polgármester úrral a
tárgyalás eredményes volt, és nagyon szimpatikus volt a találkozás.
Az orvosi praxissal kapcsolatosan is kérdezett.
Visszatérne az előző testületi ülésen elhangzottakra, hogy az ERBO-PLAN Kft a
településrendezési tervet elkészítette. Ha a kft elkészítette a tervet, és az önkormányzat nem
tudta kifizetni, akkor az szégyen, de ha elkészült a terv de több hiba volt benne, és az
önkormányzat nem fizette ki, akkor ez hűtlen kezelés. Hogy is volt ez pontosan?
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Megérné ennek utána nézni.
A szennyvíz-hozzájárulással és a csatornázással kapcsolatosan a közvélemény kicsit
zavarodott. Egyrészt unják már a munkát, de ez érthető, ez ezzel jár.
Javasolja, hogy záros határidőn belül tartsanak egy fórumot, és találkozzanak velük. Két tábla
is van kihelyezve a községbe, különböző összegekkel. Az emberek úgy érzik, hogy
visszakapják a pénzüket. Ha az embereket foglalkoztatja valami, akkor fel kell velük vállalni
a beszélgetést. Az utcán is lehet velük beszélgetni, de javasolja, hogy legyen egy fórum.
Kláricz János polgármester: A tégla eladással kapcsolatosan elmondta, hogy felkérte a
műszaki ügyintézőt, hogy kalkuláljon ki egyfajta piaci ár alatti árat, mert azon túlmenően, ami
az alsóépülethez szükséges, azon felül lesz még eladó tégla és cserép, és a tárolókapacitás
végére is eljutottak. Már négy-öt magánszemély részéről érkezett megkeresés, akiket
érdekelne az anyag. Az elmúlt év tapasztalatából látja, hogy mindig alakul olyan helyzet,
hogy adódik bontás, és az anyag az udvarban kap helyet.
Nem nagy mennyiségeket, néhány száz darabot adtak el eddig, de a későbbiekben ezres
nagyságrendben is gondolkodhatnak. Nagyon sok cserép is van, négy-öt ezer darab, ami az
óvoda épületéről került le.
Ha kialakul az ár, akkor nem javasolja meghirdetni, hanem az eddig érdeklődők kapnának.
Viszont ha meghirdetnék faluszinten, akkor nem biztos, hogy minden igényt ki tudnának
elégíteni.
Földesi Györgyné képviselő: Nem először vetette már fel, hogy a faluban lehetne építeni egy
helytörténeti múzeumot, vagy faluházat. Szép tornácosra, vagy nádtetősre, biztosan el tudnák
készíteni a munkások.
A másik gondolata pedig az, hogy nagyon sok olyan ház van, ami felújításra szorul, némelyik
ház nagyon rossz állapotban van.
Ezeknek a lakosoknak lehetne segítséget adni gondolkodásban és anyaggal való segítségben.
Kláricz János polgármester: Éves szinten 10-12 olyan eset van, amikor építőanyagban
segítséget nyújt az önkormányzat pl. sóder és cement biztosításával. Az szokott lenni a gond,
ha a felújítás már tervköteles. A szociális jellegű megkeresések nem maradhatnak
kielégítetlenül.
Érkezett megkeresés több személytől, de elmondta, hogy ez nem lesz elkapkodva, körbejárás
alatt van, és igényel kis megbeszélést, egyeztetést hogy mennyibe fog kerülni az anyag.
Ezt kellően körbejárja és fog adni tájékoztatást.
Földesi Györgyné képviselő: A Kossuth utcán is van olyan ház, ami majdnem összedől.
Rendezni kell.
Kláricz János polgármester: Egy olyan fajta eljárásmódot javasolna az életveszélyes, bontásra
szoruló házak esetében, ami jogilag járható. Többszöri felszólítás után kényszerbontást
rendeltek el, és a bontási költséget államigazgatási eljárás keretében ráterhelték a
tulajdonosokra. Majd kérték, hogy a tulajdonrészt adják az önkormányzatnak. Ezzel, ha nem
is felújítást, de rendezett portát tudott elérni az önkormányzat.
Földesi Györgyné képviselő: Több olyan ingatlan van, amit szükséges lenne lebontatni, vagy
felújítani, stb.
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Kláricz János polgármester: A lomtalanítással kapcsolatosan ugyanazon a véleményen van,
mint a képviselő asszony. Ami lom és bekerült az udvara azt onnan csak elszállítani lehet.
Az orosz konzullal eredményes találkozás és megbeszélés volt a szovjet sírok felújításával
kapcsolatosan. Megindultak az árajánlat kérések a feliratra. Bízik abban, hogy meg fognak
felelni az igényeknek.
Egyenlőre a növényeket takarították ki, de teljes felújítás lesz.
Az orvos kérdéssel kapcsolatosan tájékoztatta a képviselőket, hogy van egy karcagi
jelentkező, a héten fog még az illetővel megbeszélést tartani, Dr. Szabó Melinda.
Reméli, hogy eredményes lesz a tárgyalás, és pozitív döntés születik a részéről.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy mindenképpen vállalkozásban folytassa a
munkát a doktor nő.
Kláricz János polgármester: Az ERBO-PLAN Kft-vel kapcsolatos kérdés feltételre válaszolva
elmondta, hogy a község Településrendezési terve elkészült, ki is lett fizetve, erre egy
pályázati forrás volt, és maga a pályázat el is lett számolva.
A terv elkészítése egy díjtétel, az, hogy a testület a tervet nem fogadta el az nem volt a
szerződésnek a tárgya. A testület még azután is változtatásokat szeretett volna eszközölni,
amivel kapcsolatosan nem tudtak a vállalkozóval megegyezni, ezek, a kötelező javítások után
merültek fel, de még számtalan egyéb igény merült fel, amelyek már olyan mértékűek voltak,
ami a lakosság bevonása nélkül nem volt eszközölhető. A végeredmény az, válaszolva a
hűtlen kezelésre, a pályázat elszámolása 2013 évben volt. Volt tervdokumentáció, de nem volt
elfogadott HÉSZ. Akkor a megyétől kapott megnyugtatást arra vonatkozóan, hogy maga a
pályázat kiírása a tervdokumentáció elkészítésének a finanszírozására szólt, nem volt feltétele
az, hogy az építési szabályzat elfogadott kell, hogy legyen. Ebből a szempontból a forrás
felhasználása az jogilag rendben volt. Nyilván morális és etikai szempontból vet fel
hozzáállási hiányosságokat. Több millió forintot nem fizettek volna ki, ha igazából nincs
eredménye. Van egy tervdokumentáció, és 2013 decemberében olyan mértékű jogszabályi
változás volt, hogy maga a terv csak kereteiben volt használható. Használható részében a
településfejlesztési koncepció, ami egy akkori irányelveket tartalmaz, ezt teljesen át kell majd
tárgyalni amikor a teljes HÉSZ-ről fognak beszélni.
Amire most adott a testület felhatalmazást, az csak a szennyvíztisztító telepnek a rész
szabályozása, ez jóval szűkebb folyamat. Amibe igazán bele tudnak szólni a testület részéről
is, az később lesz.
A polgármesteri programját is fogja hozni, ami – szeretné hogy – átfedéseket is tartalmazna a
településfejlesztési koncepcióval.
A szennyvízberuházással kapcsolatosan jó a felvetés arról, hogy legyen lakossági fórum.
Két dolog az, ami miatt várni kell. Egyik, ami remélhetőleg hamarosan megszületik, hogy mi
lesz az a hozzájárulásnak a csökkenése, (hetente vannak ülések) és a tapasztalat az, hogy 100
%-osan lefinanszírozzák a beruházást. Itt lesz még egy álláspont kialakítása, és javasolni
fogja, hogy legyenek vállalkozók, akik szakmai tudással rendelkeznek, és az önkormányzat
részbeni menedzselésével induljanak el a bekötések.
Reméli, hogy októberben meg fogják tudni a tartani a lakossági fórumot, (és meg is kell
tartani) csak nem szeretné feltételes módban elmondani a várható eseményeket, hanem már a
konkrét dolgokat szeretné a lakosok felé tolmácsolni.
Kell egyfajta terelést belevinni az önkormányzatnak a lakossági bekötésekkor, mert az
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Alföldvíz Zrt az átvételkor vizsgálja.
Mogyorósi Anikó képviselő: Kéri, hogy majd a közmunkásokkal kapcsolatosan is
beszélgessenek.
Kláricz János polgármester: Szándékában áll a Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlant
megvásárolni, előzetesen már hozzájárulását adta ehhez az államtitkár úr. Egyre többen élnek
olyan panasszal, hogy a közmunkások részéről a munka nincs elvégezve. Lehetséges, hogy
létszámbővítésre is sor kerül a megoldás tekintetében, tehát az önkormányzatnak is kell némi
költséget vállalnia.
Ez ügyben még fog további tárgyalásokat, egyeztetéseket tartani.
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való aktív
részvételét, és az ülést 16,00 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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