Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-3/2017. iktatószám
3. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án (csütörtökön) délután 16,30
órakor megtartott együttes 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 maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati Gyula képviselő
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Csordás
polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Nagy István képviselő

László

Távol maradtak: Czakó László, Köleséri János képviselők.
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a 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. Távol maradt 2 fő képviselő. A döntéshozatalban részt
vesz 5 fő képviselő.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből jelen van 3
fő. Távol maradt 2 fő képviselők. A döntéshozatalban részt vesz 3 fő képviselő.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Csordás László polgármester
2./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, más javaslata?
Mivel kérdés és más javaslat nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Csordás László polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a napirendi pontokat elfogadja.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadását.
Megkérte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen a bizottság véleményét tolmácsolni a
testületek felé.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság véleményezte, és a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését 46.979.133.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel Ft bevételi és kiadási
főösszeggel.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, elmondta, hogy a közös
önkormányzati hivatal működésében annyi változás következett be, hogy a tavalyi évhez képest
a Kertészszigetről bizonyos óraszámban Bucsát munkát végzett dolgozó a 2017-es évben nem
fog átjárni, ez megszűnik, a kertészszigeti önkormányzat ennél fogva magasabb összegű
hozzájárulását nyújt. A többi munkaterületen a korábbi megállapodásnak megfelelően alakul a
költségek megosztása.
A Közös Önkormányzati Hivatalon belül több munkatársnak is emelkedett a bére a garantált
bérminimum változással. Sajnálatos módon nem lehetett egy általános béremelést végrehajtani,
mert ehhez a forrás nem állt rendelkezésre.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
költségvetését 46.979.133.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését 46.979.133.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel (az 1. és 2. sz.
melléklet szerinti részletezéssel) elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: értelem szerint
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Csordás László polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését elfogadja.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését 46.979.133.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel (az 1. és
2. sz. melléklet szerinti részletezéssel) elfogadja.
Felelős: Csordás László polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, - megelőzve a saját testületi ülésen
napirendre kerülő témát – a Bucsa község szennyvízberuházáshoz kapcsolódó agglomerációs
felülvizsgálatról, ami azt jelentené, hogy a régebben elhatározott három település együttműködése, Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget községek szennyvízelvezetése és tisztítása Bucsa
szennyvíztelepre való átjuttatással megvalósuljon.
A minisztériumból kapott információ szerint lehetőség nyílik arra, hogy agglomerációs felülvizsgálatot követően másik két település szennyvízberuházása megkezdődjön.
A két település – Kertészsziget és Ecsegfalva – már meghozta azokat a határozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szennyvíz agglomeráció elinduljon.
Egy háttéranyagot bocsátott a képviselők részére, amelyből megismerhetik a felülvizsgálat
részleteit.
Ha a felülvizsgálat rövid határidőn belül megvalósul, akkor vélelmezhető az, hogy az új
KEHOP-os viszonylag egyszerű pályáztatással a két település forrást fog kapni Bucsa község
bevonásával, mert konzorciumot szükséges létrehozni.
Elképzelhető, hogy ebben az uniós ciklusban a szennyvíz rávezetések meg fognak valósulni.
Ha a jogi feltételek megteremthetőek, abban az esetben Bucsa vonatkozásában hosszú távon
egyértelműsíthető az, hogy a rentábilis működtetés miatt mivel ez nem igényel létszámnövekedést, és egyéb olyan költségbevonást, ami drágítaná a díjakat, hanem arányaira több
szennyvízre bontódnának le a költségek, az is elképzelhető, hogy hosszú távon bucsai viszonylatban csökkenhetnek a szennyvízdíjak.
Több szempontból is érdekes ennek a környezetvédelmi vetülete, hiszen ugyanazokat a vízbázisokat szennyezi mindhárom település. Tudják azt, hogy a kormánytól 2015 év után kaptak azok a települések egy haladékot, akik 2000 fő alattiak, de 2020 évben letelik ez a haladék, és égetővé váltak ezek a területek.
Mivel itt Bucsán már megvalósult a beruházás, egy műszakilag átadott telepről beszélhetnek
és a szakemberektől ez egy ajánlatként érkezett, hogy egy támogatható beruházásról tudnának beszélni.
A két település már meghozta a határozatokat, most Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestületén lesz a mai napon napirendre tűzve.
Kertészszigetben nagy örömmel fogadta a jó hírt a képviselő-testület. A községből érkező
szennyvízszippantásokat szabad kapacitás hiánya végett Bucsa község nem tudta fogadni,
Füzesgyarmatra kell vinniük.
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Érthető mindkét település indoka, és Bucsa település indoka is, hogy miért kezdene bele ebbe
a beruházásba. Adott a terület, adott a műszakilag jól előkészített rendszer.
Maga a pályázati metódus úgy alakulna, hogy a mostan szennyvizes projekt szakmai csapat
készítené el a pályázatot. Mielőtt benyújtják a pályázatot, már tudnia kell az önkormányzatnak, hogy milyen hatással lesz a bucsai szennyvíztisztítás folyamatára.
Földesi Györgyné képviselő: A beruházásról most hall, és szeretne még hallani arról, hogy
Bucsa községnek mi a hozadéka, pozitív oldala, ebből a pályázatból.
A környező települések már meg is szavazták ezt az agglomárációt. Bucsa községben elég
sokáig tartott a szennyvízberuházás.
A legfőbb gond az, hogy segíteni kell, ennek témának az emberi oldala a legfőbb oldala.
Mindenkinek tudni kell, hogy a 2015 év a végső határideje volt a szennyvízberuházások megindításának, ezért már 2014 év óta kellett volna azokat a településeket is előtérbe helyezni,
ahol nincs. A legfőbb döntése az bucsai képviselő-testületnek, hogy adják-e a jóságukat a két
településnek, vagy nem. Gondja a bucsai önkormányzatnak lesz a beruházással kapcsolatosan.
Kláricz János polgármester: Az állam kijelölt egy hivatal arra, hogy felülvizsgálja azokat a
területeket, ahol agglomeráció után generálni lehet a szennyvízberuházásokat, sajnos ez nem
történt meg, nem haladnak a szennyvízberuházások. Nemrég egy kormányülés előtt történt
annak a felkutatása, aminek eredményeként agglomációs bővítéssel Bucsán lehetőség van
ilyen beruházásra.
A Bucsára többletként beérkezett szennyvíz a díjakat egyértelmű, hogy csökkenteni fogja,
mivel a díjkalkulációt újra el kell készíteni. A mostani díjszabás is költségorientált, csak úgy
lehet a díjakat megszabni, hogy ki kell mutatni a pontos költségeket. Rengeteg olyan egyéb
energia felhasználás van, ami a későbbiekben osztódni fog.
Nem kis súllyal figyelembe veendő az is, hogy segítsenek a szomszéd településeken.
Képviselő asszony is így gondolja, hogy ha Bucsa község segíteni tud, akkor segítsen, amellett, hogy a beruházás gazdasági oldala is kedvezően alakul.
Szerencsésnek tartja Kertészszigetet, Ecsegfalvát és Bucsa települést is, mert jelenleg ennek
a beruházás lehetősége a minisztérium részéről való kezdeményezésre indul.
Annyire friss ez az beruházási lehetőség, a múlt héten jutott el olyan egyeztetési fázisba, hogy
a téma testület elé hozható. A két település pár nappal a bucsai testületi ülés előtti napokon
tartott ülést, ezért ott már napirenden volt. A későbbiekben is többször napirendre fog kerülni.
Az idei évben szeretnék már olyan helyzetben tudni a beruházást, hogy a pályázat támogatási
szerződése is megkötésre kerüljön.
Többször tájékoztatta az országgyűlési képviselő urat a pályázat lehetőségéről, a képviselő
úr teljes támogatását fogja élvezni a három település ebben az ügyben.
Megérkezik Fenyődi Attila alpolgármester, így a képviselők száma eggyel nő, azaz 5 főről 6
főre emelkedik, és a szavazatok száma is 5-ről 6-ra emelkedik.
Faluházi Sándor képviselő: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy szakmai szempontból is
Bucsára esik a választás abban a tekintetben, hogy Kertészsziget és Ecsegfalva településekről
a szennyvizet Bucsára vezessék.
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Földesi Györgyné képviselő: Gazdaságilag Bucsa község lesz ennek a beruházásnak a konzorcium vezetője, nagyon komolyan kell venni. Legfőképpen azt is jelenti a beruházás, hogy
segíteni kell a másik két településnek. Komoly anyagi vonzata is lesz, és a beruházás mindenki számára többletfeladatot fog jelenteni, úgy a pénzügyesnek, mint a jegyzőnek, polgármesternek, és mint minden beruházás és pályázat nem lesz problémamentes.
Nagyon sokat jelent ez a beruházás tehát abból a szempontból is, hogy embertársainkon segíthetünk.
Kláricz János polgármester: Örül, hogy a tájékoztatást a két település képviselői együtt is
hallották, megtárgyalták és véleményezték.
Megköszönte a képviselők ülésen való részvételét, és az ülést 16,55 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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