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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-28/2015. iktatószám 

 

28. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én 

(csütörtökön) 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, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati Gyula 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 Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, mint önkormányzati kötelező feladat 

ellátás 2016. január 1. napját követő ellátásáról   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Döntés a szociális tűzifa beszerzésével kapcsolatos teendőkről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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6./ Döntés a polgármester életbiztosításának indexelésével kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Bejelentések 

 

Tájékoztatta képviselőket, hogy még egy napirendi pontot szeretne felvenni a napirendi 

pontok közé, amely a Bejelentések helyett, és a Bejelentések a 9. napirendi pont lesz: 

 

7./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a 

szerinti, feltételes közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt 

keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes közbeszerzési eljárás 

megindításáról és az eljárás dokumentációjának valamint ajánlattételi felhívásának 

jóváhagyása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9. Bejelentések 

 

A Bejelentések napirendi ponton belül pedig szeretne egyeztetni egy időpontot a hamarosan 

megtartani tervezett közmeghallgatással kapcsolatosan. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a kiegészített 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.  

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a tájékoztatást a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról.  

 

A kisbusz beszerzésről már az előzőekben is adott tájékoztatást, az elszámolás folyamatban 

van, a hiánypótlásban a szükséges dokumentumok az MVH-hoz benyújtásra kerültek, 

hamarosan kifizetésre kerül a támogatás. 

 

Az elmúlt ülésen a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat benyújtotta igényét a 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatra. Az 

elbírálás során az önkormányzat 255 m
3
 tűzifa kedvezményes vásárlására lett jogosult. A 

kapott támogatás összege: 4.533.900 Ft, és mivel megváltozott az önkormányzat besorolása 

1.000 Ft-os önerő biztosítására is szükséges. A kiosztás hasonló ütemezésben lesz, mint a 

tavalyi évben, január és február hónapokban. 
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Már most tájékoztatja a képviselőket, hogy árajánlat még nem érkezett, így az ezzel 

kapcsolatos napirendet el kell napolni, és a későbbiekben lehet a döntést meghoz. 

 

A KEOP-5.7.0/15-2015-0288 azonosító számú pályázat keretében is folynak a munkálatok a 

közintézmények nyílászárócseréje, és szigetelése. A kivitelezők részéről folyamatos a jelenlét. 

Ha drasztikusan nem változik az időjárás, akkor november 30. napjára be fogják tudni fejezni. 

Hetente tartanak kooperációs értekezleteket az intézményvezetők a kivitelezővel. Eddig nem 

okozott problémát a felújítás, rugalmasan megoldották a feladatokat. 

 

A szennyvízberuházás jelenlegi állapotáról elmondható, hogy a tervek szerint 80 %-os 

hálózati készültséggel szeretnék zárni az évet, valamint egy 40 %-os szennyvíztisztító telepi 

készültséggel. Ez azt feltételezi, hogy a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés 

esetében is a február végi, márciusi próbaüzem tartható lesz a szerződés szerint. 

  

A Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos felhatalmazás alapján a szerződéskötés megtörtént 

az ERBO-PLAN Kft-vel, a munka 90 %-os készültségi fokozatban van, viszonylag 

hamarosan ezzel kapcsolatosan a testületnek is lesz feladata. Kéri, ha szükséges lesz egy 

rendkívüli ülés keretében tárgyalják meg a HÉSZ-t.  

  

Ha még lesz kérdés a „Bejelentések” napirendi pontok keretében megválaszolja azokat. 

Megkérdezte, hogy van-e a képviselőknek kérdése, hozzászólása? 

 

Kérdés és hozzászólás nem volt, így kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   79/2015.(X.29.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális tűzifa beszerzésével 

kapcsolatos döntést javasolja elnapolni, mert árajánlat még nem érkezett.  

A testületi anyag kiküldése előtt már felkérésre került két beszállító. A gyulai és a szolnoki 

beszállítók. Javasolná, hogy a szolnoki céget részesítsék előnybe, mert ugyan nagyobb 

távolságról szállították a tűzifát, mégis olcsóbban sikerült idehozni, mint az Észak-Békési 

térségben nem sikerült megfelelő beszállítót találni. 

Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan javasolta a képviselőknek, hogy napolják el a döntést.  

Ha a jövő héten a HÉSZ-szel kapcsolatosan is kell ülést tartani, és addig nem érkezik meg az 

ajánlat, akkor az olcsóbb beszállítóval fog szerződést kötni, illetve utólag tájékoztatni fogja a 

képviselőket a szerződés tartalmával kapcsolatosan. 

 

2. napirendi pont: A szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a szociális célú 

tűzifára való jogosultságról és az igénylés feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását. 

Átadta a szót Pap-Szabó Katalin jegyző asszonynak.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előterjesztésben foglalt felsorolás szerint módosulna a szociális 

célú tűzifára való jogosultságról és az igénylés feltételeiről szóló önkormányzati rendelet.  

A módosítások száma olyan magas, hogy az a javaslata, hogy ne a korábbi rendeletet 

módosítsa a testület, hanem új rendeletet fogadjon el, illetve az elavult szóhasználatok miatt is 

indokolt új rendelet megalkotása. A 6.§ (1) bekezdésében a jövedelemhatár meghatározásánál 

az egy főre jutó jövedelmet az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ról 

200%-ra történő emelésére tenne javaslatot.  

 

Kláricz János polgármester: A szociális terület részéről fogalmazódott meg a jövedelem határ 

emelésére szóló javaslat. Ezzel nem nő jelentősen a kör, de belekerülhetnek egyedül élő 

nyugdíjasok is.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A rendelet módosítása ellen nincs kifogása, javasolja annak 

elfogadását. Ha a jegyző asszony úgy látja, hogy ne módosítást, hanem új rendelet 

megalkotását fogadják el, akkor azzal is egyetért.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A környező településeken is érdeklődött, máshol is kiterjesztették 

a jogosultak körét a nyugdíjminimum 200 %-ára. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.  

 

Megkérdezte van-e még kérdés? Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az 

igénylés feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifára való jogosultságról, 

és az igénylés feltételeiről 

 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazással élve, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1. § 

A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális célú tűzifa, mint természetbeni támogatás 

igénylésének részletes feltételeit és a szociális rászorultság szabályait.  

 

2. § 
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A rendelet hatálya 

 

E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) természetes 

személyekre.  

3. § 

Általános rendelkezések 

 

E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás rendkívüli települési támogatásnak  

minősül. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott feladat és 

hatáskörének gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át.  

 

                                                                4. § 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás iránti kérelmet a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal (Bucsa) szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani a rendelet 1. 

számú melléklete szerinti formanyomtatványon. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a háztartásban élő személyek kérelem benyújtását megelőző havi nettó 

jövedelméről szóló igazolást,  

b) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel 

történik (csak gáz, gáz és vegyes tüzelésű kazán-kályha, vagy csak vegyes 

tüzelésű kazán-kályha), 

c) igazolást arra vonatkozóan, hogy a háztartásban élő személyek (vagy legalább 

egy személy)  

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 

szerinti 

1. aktív korúak ellátásában, vagy 

2. ápolási díjban, vagy 

3. időskorúak járadékában, vagy 

4. normatív lakásfenntartási támogatásban, vagy 

 

d) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelete szerinti lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban 

részesül, vagy 

e) a háztartásban élő gyermek (ek) hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete 

megállapításra került a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény szerint.  

 

(3) A kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak 

környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek. 

(4) A kérelem benyújtásának időpontjára, határidejére vonatkozó adatokat a helyben 

szokásos hirdetmény (hirdető táblán és honlapon közzététel) útján kell közzé tenni. A 

hirdetményben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő. 

(5) E rendeletben szabályozott természetbeni támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. 

(6) E rendelet alapján indított eljárás költség- és illetékmentes. 
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(7) A szociális tűzifára jogosultakról nyilvántartást kell vezetni. 

 

5. § 

E rendelet alkalmazásában 

 

(1) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak. 

(2) jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak. 

(3) jövedelemszámítás: az Szt.10. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján történik. 

 

6. § 

Szociális célú tűzifa igénylésének részletes feltételei és a szociális rászorultság 

megállapítása 

 

(1) Szociális célú tűzifára, mint természetben nyújtott támogatásra való jogosultsága 

annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg: 

- akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

- a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van. 

(2) A jogosultság megállapításánál előnyt élvez az a személy, akinek a háztartásban van 

olyan személy (ek), aki aktív korúak ellátására, vagy ápolási díjra, vagy időkorúak 

járadékára, vagy normatív lakásfenntartási támogatásra, vagy lakhatáshoz kapcsolódó 

települési támogatásra jogosult, vagy a háztartásban élő gyermek (ek) 

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete megállapításra került. 

 

7. § 

         Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a szociális tűzifára való jogosultságról, és 

az igénylés feltételeiről szóló 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet. 

 

Bucsa, 2015. október 29. 

 

 

            Kláricz János                                              Pap-Szabó Katalin 

             polgármester                                                       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: Bucsa, 2015. október 30. 

 

                                                                                Pap-Szabó Katalin 

                                                                                         jegyző 

E rendelethez tartozik 1. melléklet.  
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14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

K É R E L E M 

szociális célú tűzifa megállapításához 

I. Személyi adatok 

1. Kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Születési neve:……………………………………………………….……………………………………………………………………… 
 

Anyja neve………….………………………………………………….……………………………….………   

 

Születési helye, ideje:.……………………………………………    

 

Lakóhely/ tartózkodási hely: 5527 Bucsa,…..……………………….....................utca..……………..hsz 

 

TAJ szám: ………………………………  

 

2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma (a kérelmezőn kívül):………………….fő 

(háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége) 

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai (kérelmezőn kívül): 

név születési helye, ideje anyja neve TAJ szám 

    

    

    

    

    

    

 

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában az alábbi ellátásra jogosult vagyok 

                                      igen          -          nem 

 vagy a háztartásomban (a táblázatban feltüntetett személyek közül) van olyan személy: 

- aki aktív korúak ellátására jogosult,……………….fő 

jogosult neve:………………………………………….…………………………………. 

                         …………………………………………..………………………………… 

- ápolási díjra jogosult:…………………….fő 

jogosult neve:…………………………………………………………………………….. 

                         

- időskorúak járadékára jogosult:………….fő 

jogosult neve:……………………………………………………………………………..                         

- normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult:…………………….fő 

jogosult neve:…………………………………….……………………………………. 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult:….…………..fő 
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jogosult neve:…………………………………………………………………………… 

- hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (ek) száma……………..fő 

gyermekek 

neve:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelme  

a jövedelem típusa kérelmező 
kérelmező háztartásában élő további 

személyek 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 

  

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó  

  

Táppénz, gyermekgondozási támogatások   

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális ellátások 

  

Önkormányzat, munkaügyi szerv, járási 

hivatal által folyósított ellátások  

  

Egyéb jövedelem (tartásdíj)   

Összes jövedelem  

 

III. Nyilatkozat 

1.  A kérelemmel érintett lakás fűtése * 

- csak gázzal 

- gázzal és vegyes tüzelésre alkalmas berendezéssel (kazán, kályha stb.) 

- csak vegyes tüzelésű berendezéssel (kazán, kályha stb.) 

történik.  

*(a megfelelő rész aláhúzandó)                     

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy* 

- életvitelszerűen a lakhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek  

- * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak környezettanulmánnyal 

ellenőrizhetőek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.   

 

Bucsa,………………………..……………………..  

                                                                                                            

       …………………………………………………….                    

                                                                                                                                   kérelmező aláírás                                                                                                                                              
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Hatásvizsgálati lap 

 

14/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és 

az igénylés feltételeiről 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletnek az újonnan megalkotott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel 

való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, 

hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal 

rendelkezzen a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés 

követelményeinek is megfeleljenek az előterjesztések. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai 

nincsenek. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

 

A jogrendszer egységességének biztosítása - a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében -, és a folyamatos gazdálkodás 

biztosítása érdekében indokolt a rendelet megalkotása. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2015. október 29. 

           

                                                                                                      Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                             jegyző 
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3. napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: A DAREH Önkormányzati Társulás meghatározta Társulási 

Megállapodás alapján a működtetésre vonatkozó koncepcióját és a díjpolitikáját.  

A képviselők az anyagot írásban és elektronikusan is megkapták, azt megismerhették.    

 

A DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése a 2015. október 8. napján tartott ülésén 

alábbi határozat (a 13/2015. (X.08.) TGy. határozat kivonata az előterjesztés 1. melléklete) 

szerint – a határozat mellékletét képező tartalommal - döntött a díjpolitika és koncepció 

elfogadásáról, és ezt a díjpolitikát kell a képviselő-testületeknek is határozattal elfogadniuk.  

 

Tájékoztatást elmondta, hogy azon gazdasági szervezet, amely maga a rendszernek a 

működtetésére lesz alkalmas 2015. január 1-jére működőképessé fog válni.  

Legjobb remények szerint ennek a keretében a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

elláthatóvá is fognak válni.  Egy kisebb akadálya látható ennek a dolognak, ami az, hogy még 

nem született meg a díjpolitika kapcsán a végső döntés. Ezzel kapcsolatosan tesznek eleget, 

ha elfogadják a díjpolitikát,és a határozati javaslatban megfogalmazott határozatot meghozza 

a képviselő-testület.  

A megyében egyfajta „ellen lobbi” is elindult, de kormányzati akarattal, és megyei akarattal a 

DAREH  vezetésének az akaratával összhangban a kistelepülések döntő többsége ezt a fajta 

elképzelést támogatja és nem lesz akadálya a működésnek.  

A mai döntést a közgyűlésen hozott döntésnek az elfogadásáról szól.  

A közgyűlésben hozott döntés kötelező érvényű a képviselő-testületekre, ezzel szemben ha 

mégis lesz olyan döntés, ami nem támogató, vagy ellentétes, az nem fogja keresztülhúzni a 

közgyűlés döntését.  

 

Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés?  

 

Faluházi Sándor képviselő: A díjpolitikában ürítésre szóló díjtétel is van. Hogyan kell ezt 

értelmezni?  

 

Kláricz János polgármester: A díjak az ürítési lehetőséget jelentik, nem a konkrét ürítést. 

Megkérdezte van-e még döntés?  

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a modern 

konstrukcióhoz év elejétől. Ide kapcsolódóan megjegyzi, és tájékoztatja a képviselőket, hogy 

a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft felülvizsgálatával, gazdálkodásával, létével, nem létével 

kapcsolatosan is tárgyalni kell a képviselő-testületnek. A hulladékszállítással kapcsolatosan is 

tárgyalni kell erről a témáról, még akkor is, ha a folyékony hulladék szállítást még április 

hónapig végezni kell. Javasolja, hogy a testület tűzze önálló napirendre a kft gazdálkodásával 

kapcsolatos témát.  

A Gazdasági Bizottság több alkalommal felvetette már ezt, erről döntött is, azonban a 

képviselő-testület döntése lesz a meghatározó. 

 

Kláricz János polgármester: Annyiban kérne némi türelmet - nyilván csatlakozni fognak a 

DAREH Társulás által működtetésre kerülő hulladékgazdálkodási rendszerhez, a kérdéses az 

lesz, hogy januárban lesz-e aki elszállítja a szilárd hulladékot. Ez az amit most még nem 

tudnak, de ezt párhuzamosan kell kezelni. A folyékony hulladék szállítása már kormányzati 
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funkcióval ellátható, az engedélyek az önkormányzat részére szólnak.  

Ezzel párhuzamosan a BUCSA-ÉP Kft jövőjét illetően a képviselő-testületnek tárgyalnia kell. 

 

További kérdés nem volt, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a KEOP-

1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót 

és díjpolitikát kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   80/2015.(X.29.) Képviselő-testületi határozat 

DAREH Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 

1. a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás területén” című projekt vonatkozásában az üzemeltetési koncepciót 

és díjpolitikát a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlésének 13/2015. (X.08.) TGy. 

határozata szerinti tartalommal elfogadja, 

 

2. nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 

megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 

továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, 

díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig. 

Felelős: Kláricz János polgármester,  

  Pap-Szabó Katalin jegyző a határozati kivonat megküldéséért 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, mint 

önkormányzati kötelező feladat ellátás 2016. január 1. napját követő ellátásáról 

 

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

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1. napját követő ellátásáról. 

Kérte Pap-Szabó Katalin jegyzőt, hogy vezesse be a napirendet. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy már a nyár folyamán 

elkezdődött ennek az átszervezésnek az előkészítése kormányzati szinten. Egy 

kormányrendelet módosította a szociális törvényeket, és ebben fektették le, hogy a feladat 

ellátás lehetőségét vissza szeretnék adni az önkormányzatoknak.  

Az ország 90 %-án valamilyen intézmény útján, vagy közösen fenntartott intézmény 

biztosította ezeket a feladatokat. Ezzel kapcsolatban a képviselő-testületeknek október 31-ig 

felül kell vizsgálniuk ezt a fajta feladatellátást, és dönteniük kell, hogy saját maguk 

önkormányzatként, vagy a társult intézménnyel kívánják a feladatot ellátni. 

Ehhez a döntéshez vártak egy végrehajtási rendeletet, ami a mai napig nem jelent meg. 

Mindenféle szakmai útmutatókból és anyagokból készítettek el egy dokumentációt, amit a 

képviselők megkaptak. Mára több mint 150 főt foglalkoztat a szociális intézmény, 14 

településen 14 telephelyen van jelen az intézmény és látja el a feladatot, és a javaslat az, hogy 

maradjon továbbra is az ellátás úgy, ahogy most történik.  
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Ha abban gondolkodnának, hogy helyben lássa el a feladatot az önkormányzat, akkor Bucsa 

és Kertészsziget vonatkozásában három-három millió forint lenne a finanszírozás. A hatmillió 

forintért egy fő családgondozót kellene foglalkoztatni és ellátni a két településen a 

feladatokat.  

Ezt a szolgáltatás fajtát reprezentatív formának nevezik, mert hasznot termelő szolgáltatási 

forma. Vannak azonban olyan feladatok, amelyek nem ilyen felülfinanszírozottak. Ha emellett 

döntetnének, akkor úgy nézne ki, hogy elhoznák azt a feladatot, ami pluszos lenne, a 

mínuszosat pedig bent hagynák a térségi intézményben. Ez az egyik megközelítési forma, 

ezen el lehetne gondolkodni. 

Menet közben azonban olyan információk is láttak napvilágot, hogy a családsegítési feladatot 

mégsem hoznák el az eddigi intézményi struktúrából, csak a gyermekjólétet. Ez megint 

fordított a helyzeten, és ezzel párhuzamosan minden járási székhely településének létre kell 

hozni egy járási gyermekjóléti központot. Tehát Szeghalom városnak létre kell hozni egy 

gyermekjóléti központot. Ott a képviselő-testület ezen a héten hétfőn úgy döntött, hogy 

továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretében 

fogja ezt a központot működtetni, és ennek a központnak ellátási területe lesz Bucsa és 

Kertészsziget is. Minden gyermekjóléti feladatot, a hatósági részét, a szakszolgálati részét 

Szeghalomról fogják ellátni. Ennek a központnak a működtetése viszont alulfinanszírozott 

lesz. Lehet, hogy itt befizetők lesznek az önkormányzatok az intézmény vonatkozásában. 

Mindent feltételes módban fogalmazna most meg, azért, kérnek a testületektől egy döntést, 

hogy hogyan szeretnék ellátni a feladatot, úgy, hogy a végrehajtási rendelet nem jelent meg, a 

költségvetés pedig kicsit árnyaltabb képet mutat, mert központ vonatkozásában még nem 

tudnak nyilatkozni. Ezért most azt javasolja, hogy azt a döntést hozzák meg, hogy Bucsa 

Község Önkormányzata továbbra is az intézmény keretében szeretné ellátni a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás feladatot. Javasolja hogy maradjon az önkormányzat az intézményi 

keretek között.  

 

Kláricz János polgármester: Úgy tűnik bár, hogy a bőven finanszírozott szolgáltatást ki 

lehetne emelni, magából a rendszerből, de nyilvánvaló, hogy az esetlegesen alulfinanszírozott 

szolgáltatás kapcsán pedig befizetések lennének.  

Ha például a falugondnoki szolgáltatásra gondolnak, ami Kertészszigetben költségei 

kipótolására szorul, nem biztos, hogy magát a falugondnoki szolgálatot kiemelnék nem lenne 

egyszerű.  

Sokáig gondolkodott a kecsegtető dolgon, hogy próbálja az önkormányzat továbbvinni a 

feladatot, de átgondolva, és felmérve a helyzetet emellett az egységes térségi rendszer mellett 

döntött. Van számos ellenpélda az országban. Nagyon sok intézmény megszűnt, és az 

önkormányzatok vették át a feladatokat.  

 

Kéri a véleményeket.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Nem voltak benne annyira a folyamatokba, de ha jól értelmezi, 

akkor a finanszírozás része érthető, hogy ha szükséges hozzá kell tenni a működéshez. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Finanszírozási részen erről van szó, viszont a munka részéről most 

nyílnak meg pályázati lehetőségek, ha valamire időt energiát fordítanak az legyen a fejlesztés, 

mert az intézmény most jól működik.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Amikor a 2000-es évek második felében ezt a feladatellátást 

központosították, ez „nagyon fájt”, akkor lehet uralni egy helyzetet, ha kézben maradnak a 

dolgok. Mivel a határidő is letelik két nap múlva, és nem is készült olyan munkaanyag, 
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amiből jól tudtak volna informálódni, megköszöni a jegyző kiegészítését. Amellett szavaz, 

hogy maradjon minden ott ahol van. Nem kell ezzel a központi irányzattal szembe menni.   

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A végrehajtási rendelet hiányában sehol nem tudtak más döntést 

hozni. 

  

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. 

 

Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

Aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatatás, mint önkormányzati kötelező feladatellátást 2016. január 1. 

napját követően továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény keretein belül kívánja működtetni.     

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   81/2015.(X.29.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, mint önkormányzati kötelező 

feladat ellátás 2016. január 1. napját követő ellátásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatatás, mint önkormányzati kötelező feladatellátást 2016. január 1. napját követően: 

továbbra is a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény keretein 

belül kívánja működtetni.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás elnökét, valamint a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét haladéktalanul értesítse, és döntéssel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: értelem szerint 

   

6. napirendi pont: Döntés a polgármester életbiztosításának indexelésével 

kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot a döntést a 

polgármester életbiztosításának indexelésével kapcsolatosan.  

Kérte a jegyző asszony, hogy szíveskedjen a napirendet részletezni. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A polgármester részére a „Kincstári Megtakarítás Program” 

keretében Allianz Klasszikusok Életbiztosítás évfordulója közeledtével esedékes 

értéknövelésről van lehetőség nyilatkozni.  

Ha az életbiztosítást nem indexálják, akkor az sokkal kevesebbet értékálló. A biztosító több 

alternatívát vázol fel, a pénzüggyel egyeztetve, javasolja, hogy 2015. december 1-jétől a  - 7 

%-os indexelést válassza a testület.  

 

A képviselők egybehangzóan egyetértettek. 

  

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 
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pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja az előterjesztésben felvázolt 7 %-os emelést, a polgármester 

életbiztosításának indexelésével kapcsolatosan. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   82/2015.(X.29.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a polgármester életbiztosításának indexelésével kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Allianz Klasszikusok biztosítási 

szerződés 2015. december 1-jétől kezdődően a 7 %-os indexelést választja. 

Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: 2015. november 15.  

  

7.  napirendi pont: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében 

„Bucsa Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú 

projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes közbeszerzési 

eljárás Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása 

7.  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, amelyet a képviselő-testület 

plusz napirendként vett fel, és a szennyvízberuházással kapcsolatos eszközbeszerzésre 

vonatkozik. 

A szennyvíztisztító telepen egy traktor, egy homlokkanál, egy agregátor és ennek a 

felszereléseinek a beszerzését kell végrehajtani december hónapig.  

 

Ezzel kapcsolatosan a képviselő-testületnek meg kell választania a Bíráló Bizottság tagjait, 

akik közé Balázs Ferencnét javasolja, pénzügyi munkatársat, Dr. Egyed Adrienn Noémit, aki 

a közbeszerzéseknél a jogi szakértői szerepet tölti be, valamint Ifj. Gyarmati Imrét javasolja, 

műszaki főmunkatársat.  

 

Három céget javasolna felkérni, akiktől az önkormányzat a műszaki tartalom szerint 

árajánlatot várna.  

1. AGROWOLF Kft. (5000 Szolnok, Thököly út 90.) 

2. Alfa-Gép Kft. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.)  

3. Kálnai és Társai Bt. (5600 Békéscsaba, Kerek 637.)  

  

A műszaki paramétereket az Alföldvíz Zrt készítette el, velük szoros együttműködésben zajlik 

a közbeszerzéssel kapcsolatos tennivalók.  

 

Azért tűnik most ez az eljárás kicsit kapkodásnak, mert ezeknek az eszközöknek a 

beszerzésére az önkormányzatnak meg kellett volna előlegezni a pénzt.  

Kb. 15.000.000 Ft az az összeg, ami rendelkezésre áll erre a beszerzésre, és ezt az összeget 

nem igazán tudta volna az önkormányzat megelőlegezni. 

De már júliusban tudták, hogy úgy fog változni a projekt finanszírozása, hogy amennyiben 

szállítói szerződéseket fog kötni az önkormányzat, akkor az állam ezeket az összegeket meg 

fogják előlegezni, és a novemberben elseje után fogják folyósítani az előlegeket, és ebből a 

pénzből tudja az önkormányzat rendezni a számlákat.  

Az önkormányzat és az állam érdeke is, hogy minél jobb ütemben történjenek ezek a 
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kifizetések. Fontos, hogy eredményes legyen a beszerzés. 

 

Egyik döntést a Bíráló Bizottsági tagok megválasztására szól, a másik döntés pedig az 

ajánlatot adó cégek felkérésére szól. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki jóváhagyja a KEOP-

1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt 

keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes közbeszerzési eljárás 

Bíráló Bizottság tagjainak Balázs Ferencnét, Ifj. Gyarmati Imrét, és Egyed Adrienn Noémit. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 83/2015. (X.29.) Képviselő-testületi határozat 

 A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a 

szerinti, feltételes közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása 

A Képviselő-testület 

1./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt 

keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti közbeszerzési eljárás 

Bíráló Bizottság tagjainak: 

1./ Balázs Ferencnét, pénzügyi szakértőt 

2./ Dr. Egyed Adrienn Noémit, közbeszerzési jogi szakértőt 

3./ Ifj. Gyarmati Imrét, műszaki szakértőt  

jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki jóváhagyja a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa 

Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú 

projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes közbeszerzési  

eljárás megindítását és az eljárás dokumentációját valamint ajánlattételi felhívását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

84/2015. (X.29.) Képviselő-testületi határozat 

 A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt 

keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes közbeszerzési eljárás 

megindításáról és az eljárás dokumentációjának valamint ajánlattételi felhívásának 

jóváhagyása 

A Képviselő-testület: 

1./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa 

Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú 

projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes 

közbeszerzési eljárást indít. 
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2./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa 

Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú 

projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes 

közbeszerzési eljárás dokumentációját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Bucsa 

Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú 

projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú, Kbt. 122/A.§.-a szerinti, feltételes 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági 

szereplők részére küldi meg: 

1. AGROWOLF Kft. 

(5000 Szolnok, Thököly út 90.) 

(adószáma: 10555824-2-16) 

agrowolf@externet.hu 

2. Alfa-Gép Kft.  

(5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.)  

(adószáma: 11054058-2-04) 

info@alfa-gep.hu; viczian.adam@alfa-gep.hu 

3. Kálnai és Társai Bt.  

(5600 Békéscsaba, Kerek 637.)  

(adószáma: 20847908-2-04) 

kalnailajos@globonet.hu 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 

9. Bejelentések napirendi pont 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja a képviselő-testület részére, hogy 2015. november 13-

án tartsanak közmeghallgatást, pénteken 18,00 órai kezdettel. 

A projekt finanszírozásával kapcsolatosan megszületett a döntés, és lefinanszírozták a 

szakaszolt rész 100 %-át. Meg kell beszélniük, hogy milyen ütemezéssel, milyen mértékben 

szeretnék a visszafizetéseket eszközölni. 

 

Továbbá a lakásbekötésekkel kapcsolatosan ki kell alakítani egy koncepciót, hogy kik azok a 

cégek, akik elvégzik a munkálatokat.  

Decembertől februárig el kell végezni ezeket a rákötéseket.  

Az Alföldvíz Zrt részéről folyamatos jelenlétre számíthatnak, az átadási folyamatokon részt 

vesznek.  

A közmeghallgatást megelőzően ki  kell alakítani egy közös álláspontot. 

 

A Víziközmű Társulásnál is dokumentálásokat kell végezni ezzel kapcsolatosan, különböző 

szakemberekkel kell tárgyalnia, hogy minden zökkenőmentesen történjen. 

 

A közmeghallgatást már a holnapi napon meg kell hirdetni. 

 

A témákat tekintve ezek lesznek a legfontosabbak.  

 

Szeretné jelezni, hogy rövid határidőn belül a Bucsa, Bogárzói irányból meg fog kezdődni az 

utak végleges helyreállítása. Ahol már a dupla kamerázás megvolt, ott el kell indítani a 

helyreállítást, hiszen a lakosok türelme is így várható el. 

 

mailto:agrowolf@externet.hu
mailto:info@alfa-gep.hu
mailto:viczian.adam@alfa-gep.hu
mailto:kalnailajos@globonet.hu
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Az orosz konzulátussal folytatott megbeszélést és egyéb egyeztetést, árajánlatot 

követőben válaszlevélben értesítette az orosz katonák sírjának felújítási munkálatairól a 

főkonzult.  

 

Beszámol, hogy a Faluszövetség meghívásából jegyző asszonnyal egy rövid 

olaszországi tanulmányúton vettek részt, mely szakmai szempontból nagyon tanulságos és 

hasznos volt. 

 

Juhász Sándor képviselő: Az esőzésekkor nagyon sáros volt a minden, gyerekek ragadtak be a 

sárba. Örül, hogy megkezdődik a helyreállítás. Szükséges nagyon. 

 

Kláricz János polgármester: A szennyvízberuházás több helyszínen folyik egyszerre, ez azért 

is jó, mert gyorsabb, hamarabb túl lesznek rajta. Azonban azt is tudni kell, hogy ezzel 

párhuzamosan folyik az ivóvíz-rekonstrukció is.   

Velük egyeztetni kell, mert ott lehet elkezdeni a helyreállítást, ahol már az ivóvízzel végeztek.  

Volt azonban olyan utca is, mint a József Attila utca, amit felbontottak többször. 

A Szondy utcában is többször „forgatták a földet”. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha elmúlik ez az időszak el fogják felejteni az emberek, de a 

lakosság tűrőképességét is figyelembe kell venni. Mindent meg kell tenni azért, hogy a 

lakosoknak is jó legyen. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Az ivóvíz-rekonstrukció beruházást végző csapattal 

mindenképpen egyeztetni kell a szennyvízberuházást végzőknek, akik úgy nyilatkoztak, hogy 

november 15-ig végezni fognak.  

 

Kláricz János polgármester: Szeretne abban hinni, hogy a beruházás végeztével mindenki 

megelégedésére helyre tudják állítani az utakat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte a polgármester urat, hogy mi alapján dönt, hogy 

önkormányzati rendezvényekre melyik képviselőt hívja meg, gondol itt a Lovász István Díj 

átadására, és a Legszebb Konyhakertek Díjátadóra.  

 

Megkérdezte, hogy Dr. Szabó Melinda doktornővel milyen kapcsolatban áll az 

önkormányzat? 

 

A falugyűlés időpontjára az előzőekben választ kapott.  

 

Nincs második féléves Munkaterv, ez így törvényes, vagy nem törvényes? 

 

Nincs polgármesteri program, és ez így nem törvényes. Támogatnák a képviselők, de miben? 

 

Már kérdezte egyszer, de nem kapott rá választ, most a jegyző asszonytól kérdezi, hogy a 

díszpolgári címmel járó juttatásokkal kapcsolatosan mi az igaz, ami az interneten volt, vagy 

ami a valóságban történt. 

 

Az orosz katonák sírja felújításával kapcsolatosan örül a fejleménynek. 

 

A sportöltözőnél a nyílászárók nincsenek lefestve, véleménye szerint ne hagyják hogy az idő 

„megegye”, azt meg kell csinálni. 
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Szeretné, ha megbeszélnék, hogy a lomtalanítás milyen eredménnyel zárult.  

 

Szerette volna, ha a falunapról is többet beszélgettek volna, mivel volt jó, és volt rossz 

tapasztalat is.  

 

Nem tartja helyesnek, hogy az önkormányzati autók nem az önkormányzat udvarán 

parkolnak, garázsolnak. Az a meglátása, hogy az autóknak az önkormányzat udvarán van a 

helye.  

 

Megkérdezte, hogy a Bucsa Sport Egyesület visszafizette-e a tartozását? 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata visszafizette-e a tartozását? 

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület még nem fizette vissza a tartozását, 

annak határideje november 15. Kertészsziget Község Önkormányzat rendezte a tartozását.  

Az autók nem férnek az udvaron, a garázsolásuk most sokkal biztonságosabb máshol, mert 

egy vas szerkezetű elemet állítanak össze, továbbá tervezi megvásárolni a Bucsa, Kossuth 

utca 22. szám alatti ingatlant, ahol a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatokat át 

szeretnék oda helyezni. Ezt követően fogják tudni biztonságtechnikailag is az autókat 

elhelyezni és az udvart hasznosítani. 

 

A sportöltözővel kapcsolatosan a felvetés jogos. Az egyik régebbi kivitelezőtől van most egy 

felajánlás, meg fogja kérni, hogy festéket is szíveskedjen juttatni, le kell festeni a 

nyílászárókat.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A tónál a faházakat is újra kellene festeni, és karbantartani. 

 

Kláricz János polgármester: A következő ülésre lesz polgármesteri program.  

 

Az orosz katonai sírokkal kapcsolatosan saját maga intézkedett, és ezt jelezte a főkonzul 

úrnak. 

 

A falunapi és lomtalanítási programról tarthatnak a későbbiekben egyeztetést.  

 

A Lovász István Díj átadásával kapcsolatosan meghívásokat nem intézte, ki nem kapott 

meghívást? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Jelzi, hogy nem kapott meghívást. 

 

Kláricz János polgármester: Ilyen nem fordulhat elő máskor.  

 

Dr. Szabó Melinda doktornővel tárgyalási kapcsolatban van. Jelenleg van is pályázat 

háziorvosi praxis vásárlására. Jó lenne, ha ez is ösztönző lenne.  

 

Reméli, hogy minden témára sikerült visszajeleznie.  

   

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való aktív 

részvételét, és az ülést 15,00 órakor bezárta.  
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Kláricz János       Pap-Szabó Katalin 

                    polgármester                                           jegyző 
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