Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-30/2014. iktatószám
30. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én
(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila, Faluházi Sándor, Földesi
Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző, ifj. Gyarmati Imre a
BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt és a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjét ifj. Gyarmati
Imrét.
Bemutatta a képviselő-testület számára Erdei Sándort, aki a pénzügyön 2014. november 17-én
kezdett. A pénzügyes kollega részére pedig bemutatta a képviselő-testület tagjait.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző minden testületi ülésen szeretne részt venni, bár ez elvárás
is a testület részéről.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyeket javasolt még két
napirendi ponttal kiegészíteni, amelyek a következők:
9./ Döntés a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-Javító Térség Önkormányzati Társulásba
történő delegálásról
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ A hulladékgazdálkodás közszolgáltatással kapcsolatosa szerződés módosítása elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./
Bucsa
község
szennyvízcsatornázása”
című
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó
érvényben lévő Közbeszerzési Szabályzat pontosításának elfogadásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
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3./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt
keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt
keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és
generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás dokumentációjának valamint ajánlattételi
felhívásának jóváhagyása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására
megkötendő Megbízási Szerződésről, valamint döntés a 2015. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtandó vissza nem térítendő
támogatásról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Delegálás a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulásába
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítása elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Döntés a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásba történő
delegálásról
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ A hulladékgazdálkodás közszolgáltatással kapcsolatosa szerződés módosítása elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Tájékoztatás a BUCSA-ÉP Kft által ellátott kommunális szilárd hulladék szállítás 2015.
évi tevékenységéről
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: 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.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az elmúlt időszak eseményeiről.
Habár ez az írásos anyagban nincs benne, elmondta, hogy a mai napon egy Helyi Védelmi
Bizottsági gyakorlat volt, már reggel 6 órakor megtörtént a riasztás, és egész nap folyt a
gyakorlat. Párhuzamosan folyt a kétheti rendszerességgel megtartásra kerülő
szennyvízberuházással kapcsolatos egyeztető értekezlet. A munkaterület átadása a jövő héten
lesz.
Egyidőben történ ugyancsak a szennyvízberuházás projekt Közreműködő Szervezet általi
ellenőrzése, mely sikeresen le is zajlott.
Elkészült, és ezen a napon került műszaki átadás-átvételre a műfüves kispálya.
Az elmúlt ülésen a testület döntött az Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötéséről, ami a
polgármesteri tisztséggel kapcsolatos. Az ajánlatban foglaltak és a megkötésre kerülő
szerződés között minimális eltérés lesz, mivel nem 59 hónapra, hanem 60 hónapra, azaz 5
évre lesz a szerződés megkötve, a havi díj 31.750 Ft lesz, a lejárati összeg változatlanul
1.970.766 Ft. A kötvény értelmében az összeg beépítésre kerül a költségvetésbe.
A Képviselő-testület a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába Kláricz
János polgármestert delegálta, a DAREH Önkormányzati Társulás közgyűlésébe pedig
Fenyődi Attila alpolgármestert. A döntésről az értesítés mindkét helyre megküldésre került,
amiket nyilvántartásba vettek.
Az I. sz. háziorvosi körzet 2015. január 1-jei működtetésével kapcsolatosan előrelépések
történtek. Benyújtásra került a működési engedély, és az OEP finanszírozási szerződés is
hamarosan megkötésre kerül. A helyiségek kialakítása, berendezése is folyamatosan történik.
Ezek január 1. napjáig megtörténnek. Erről a doktor urat is tájékoztatta. Dr. Serester Zoltán
háziorvossal is hamarosan megkötésre kerül a szerződés, még nem alakult ki pontosan, hogy a
Serester Eü. Bt-vel, vagy magával mint magánszeméllyel köt az önkormányzat szerződést a
feladatellátásra. A helyettesítést is sikerült megoldani. Kiírásra került az asszisztensi pályázat
is.
A 2014. november 10-én megtartott együttes ülésen Bucsa és Kertészsziget Községek
Képviselő-testületei döntést hoztak a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi L.
törvény (az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról) szerinti
megfelelés kialakításáról, informatikabiztonsági és rendszerkövetési szerződési ajánlat
elfogadásáról. A szerződés megkötése megtörtént. Egyeztettek telefonon és egy helyszíni
bejárással fogják megkezdeni a munkálatokat, és elkészítenek egy tanulmányt. Ennek inkább
a pénzügyi vonzata lesz érdekesebb, hiszen jelenleg is olyan szoftvert használnak a
hivatalban, aminek már nincs támogatottsága.
A műfüves kispálya megépítésével kapcsolatosan még tavasszal hozott a testület egy olyan
határozatot, hogy 10 % lesz az önerő, ez lecsökkent 5 %-ra, így saját hatáskörben rendelkezve
némi beruházást vállalt a villamos berendezésekkel kapcsolatosan. Azaz a nagypálya négy
oldalán is lesz világítás, erre kötött kivitelezési szerződést. Az önerő csökkenésével tehát
megtakarítás történt, így ennek a kivitelezését fedezni fogja.
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Megkérdezte a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatással
kapcsolatosan van-e kérdés?
Mivel kérdés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
72/2014.(XI.27.) 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
2.
napirendi pont: Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó
érvényben lévő Közbeszerzési Szabályzat pontosításának elfogadásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekttel
kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó érvényben lévő Közbeszerzési Szabályzat
pontosításának elfogadását.
A közbeszerzési Tanácsadó a projektre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatot a hatályos
jogszabályi előírások alapján aktualizálta, melynek Képviselő-testület általi elfogadása
szükséges. A projekt további, közbeszerzéssel kapcsolatos lépései az elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat alapján folytathatóak le.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot tanulmányozzák át,
majd egy határozatot szükséges hozni az aktualizálás elfogadásáról.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
73/2014. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Bucsa község szennyvízcsatornázása”
című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projektre vonatkozó Közbeszerzési
Szabályzatát a mellékletben található formában és tartalommal jóváhagyja
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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3.
napirendi pont: KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében
„Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító számú projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC
Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú,
nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak
jóváhagyása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási
szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői
feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottság tagjainak jóváhagyását.
Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Bucsa község szennyvízcsatornázása”
című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázati konstrukcióval kapcsolatosan
„Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv
szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” közbeszerzés lefolytatására
kötelezett.
A közbeszerzés dokumentációját a hatályos eljárásrend szerint a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium KEOP Helyettes Államtitkársága műszaki-elszámolhatósági, valamint az NFÜ
KFF közbeszerzési szempontból felülvizsgálta és jóváhagyta.
A Képviselő-testület a további eljárások lefolytatásához három személyt választ a Bíráló
Bizottság tagjai közé. A javasolt tagok: Erdei Sándor pénzügyi szakember, Ifj. Gyarmati Imre
műszaki szakember, és Dr. Kátay Tamás jogi szakember.
Kérte képviselő-testület tagjait, amennyiben a Bíráló Bizottság tagjai közé javasolt
személyekkel egyetértenek, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
74/2014. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú
projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti
tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői
feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottság tagjainak
- Erdei Sándort
- Ifj. Gyarmati Imrét
- Dr. Kátay Tamást
jóváhagyja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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4.
napirendi pont: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat
keretében „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-20120009 azonosító számú projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC
Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú,
nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás
dokumentációjának valamint ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási
szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői
feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
megindításáról és az eljárás dokumentációjának valamint ajánlattételi felhívásának
jóváhagyását.
A napirendhez kapcsolódóan előzetesen tájékoztatta a képviselőket, hogy újból le kell
folytatni a szennyvíztisztítóra vonatkozó eljárást, mert az első körben párhozamosan a
szennyvízcsatorna hálózatra és telepre szóló kiírásra a telep esetében visszalépett az OMS, de
nagyon magas árat is adott, a mérnöki ár majdnem dupláját. Akkor egy ajánlat maradt, de az
az egy költséggel sem lett volna lefedhető, hiszen plusz terheket jelentett volna, amely sem a
projekt, sem az önkormányzat által nem lett volna finanszírozható. A KSZ és a
projektmenedzsment is úgy ítélte, hogy új eljárást kell kiírni. A Közreműködő Szervezet az
ajánlattételi felhívás anyagát megvizsgálta, és kiírhatónak ítélte. Ez az eljárás a FIDIC Sárga
Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatok ellátására lesz kiírva, ami azt jelenti,
hogy a telep technológiailag nem tartalmaz lekötött technológiát, tehát a beérkező ajánlatok
között lesznek és lehetnek eltérések. Egyes pályázók más-más technológia szerint adják majd
be az ajánlataikat. A közbeszerzési szakértő szerint ez biztosabb eredményt is hoz. Ez még azt
is jelentheti, hogy viszonylag kevesebb kérdésre számítanak, míg a szennyvízcsatorna hálózat
közbeszerzési eljárásánál sokkal több kérdés merült fel, és ezek megválaszolása időigényes,
és húzódott az eljárás.
Most úgy tervezik, hogy január végén tudnának szerződést kötni. Azok, akik technológiailag
ilyen jellegű kivitelezéssel foglalkoznak elmondásuk szerint a szerződéskötéstől számítva
három és fél, négy hónap a telep kivitelezési ideje. Abban a szerencsés helyzetben is lehetnek,
hogy a hálózat esetében a próbaüzemet szeptemberre tervezik, ekkorra már teljes kapacitással
is működhetnek.
A projektértekezletekről szóló jegyzőkönyvek a titkárságon megtekinthetők, jól haladnak,
kéri a képviselőket, hogy aki szeretné, tekintse meg ezeket a jegyzőkönyveket.
A nyomvonalak helyreállításáról is szó volt, a makadám utak esetében például, ha egy kötött
talajt megbontanak annak a helyreállítása nem lesz egyszerű, mivel nem tömöríthető
megfelelően vissza, vagy csak homokkal, ami nagyon költséges. Ezért néhány helyen a
makadám útról kijjebb vitték a nyomvonalat a zöldterületre.
A telep esetében a mai pozitív döntés után már holnap megküldik a közbeszerző részére a
kivonatokat, és megindulhat a közbeszerzés.
A projektmenedzser kollegákkal a január végi szerződés kötést tűzték ki célul, reméli, hogy ez
akkorra megvalósulhat. A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezője jelezte, hogy szeretne
pályázni a tisztítóra is, érdeklődtek is.
Faluházi Sándor képviselő: Úgy látja az anyagból, hogy a projektköltséget sikerült
megemelni, az eredetihez képest.
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Kláricz János polgármester: A projektköltség megemelkedett a támogatás intenzitása miatt.
Már most van olyan Támogatási Szerződés az önkormányzat birtokában, ami már nem a 85
%-ot tartalmazza, hanem a 95 %-os intenzitás tartalmú. Május óta még most kapta meg az
önkormányzat. Ennyi időbe került, míg minden szervezeten keresztül ment, és elkészült a
Támogatási Szerződés módosítása. Az emelkedés emiatt van. A forráshiány jelenleg is adott
még a hálózat esetében is, mivel a mérnök ár feletti az ajánlat a kivitelezésre.
Itt lesz majd fontos, hogy a telep kivitelezésére milyen ajánlatot kapnak.
Fontos, hogy összességében benne legyenek a 15 %-ban.
Faluházi Sándor képviselő: Az ajánlattételi felhívásban még több helyen a 85 % van benne,
rendben van ez így?
Kláricz János polgármester: A KSZ által ellenőrzött anyag még azt a támogatottságot
tartalmazza, de ez nem befolyásolja a kiírást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében
„Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv
szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindítását és az eljárás dokumentációjának valamint
ajánlattételi felhívását jóváhagyja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
75/2014. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú
projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti
tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, nemzeti eljárásrend
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás dokumentációjának
valamint ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői
feladatainak ellátására” tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
indít.
2./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében „Egyösszegű fix
átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú
projekt keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti
tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás dokumentációját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési
feladatainak ellátására megkötendő Megbízási Szerződésről valamint döntés a
2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntést Bucsa
Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására megkötendő
Megbízási Szerződést, valamint döntést a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatainak ellátására a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és
Informatikai Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést a 2014. évre vonatkozóan.
A Cs.A.Cs. Kft a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására is tett ajánlatot.
Erdei Sándor pénzügy ügyintéző jelezte, hogy szeretne hozzászólni, lennének észrevételei.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az ajánlat két területre lett megkérve. Az ellenőrzi
kapacitás az a munkanap, amit az terület ellenőrzésre fordítanak. Erre tenné az első
észrevételét. 2014. január 1-jétől olyan mértékű számviteli és jogszabályi változások vannak,
amit a pénzügyesek nehezen tudnak megemészteni, még ha kincstári segítséggel is, de még
így nehezen, vagy lassabban meg a tudásbővítés. Az új számviteli törvény pontosan
kimondja, hogy hogyan kell a kisértékű tárgyi eszközöket nyilvántartani. Az erre fordítandó 8
munkanapot soknak tartja. A második témakört, a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozó
jogszabályi előírásoknak való megfelelőség ellenőrzése is igen nagy feladat, de a 12 napot
soknak tartja.
Javasolja, hogy kérjenek még másik két cégtől újabb ajánlatot a két területre, a három
ajánlatot hasonlítsák össze, a munkanapokat mindenképpen javasolja lerövidíteni.
Kláricz János polgármester: A pénzügyes kollega már azt is átlátja, hogy az adott területek
ellenőrzésének mennyi a munkaóra igénye. Javasolja, hogy kérjenek még két ajánlatot, már
eleve meghatározva a munkaóra mennyiséget, amit az önkormányzat elvár, illetve kérjék be
azt is, hogy az ajánlatot tévő szerint mennyi munkaórát igényel a feladat. A három ajánlatot
megvizsgálva meg fogják hozni a döntést.
A jelenlegi vizsgálatot végző céggel meg voltak elégedve. De nyilván az ár lesz a
meghatározó dolog, ha közel azonos, vagy megközelítő árat kapnak, tud az motiváló lenni,
hogy egy vizsgálati időszakot figyelembe véve már megismerték a jelenlegi céget.
Dr. Nagy Éva jegyző: A szakmai része is nagyon fontos a belső ellenőrzésnek, mert volt már
belső ellenőrzés olyan, ami a pénzügy munkáját nem támogatta. Ez egy mankó, ahogy a
pénzügyes kollega is mondta, ha megfelelően szakmai és segítő tud lenni.
Azt gondolja, hogy nagyon fontos az ár is, mert keretek közé vannak szorítva, de a szakmai
dolgokra is oda kell figyelni, és reméli, hogy a pénzügyes kollega fogja képviselni a kontrolt
ezen a területen. A képviselőkben megfordulhat a gondolat, hogy miért itt vetődik fel az a
felvetés, azért, mert a pénzügyes kollega november 17-én kezdett, akkorra már a belső
ellenőrzésre szóló ajánlat megérkezett, és kialakult.
Kláricz János polgármester: A pénzügyes kollega eddig is ezen a területen dolgozott, és
ismeri a területet, reméli, hogy ebben a témában sem fognak rosszul járni, ha a javaslatot
követik és tudnak még alakítani az ajánlaton a döntés előtt. Ebben tehát egyetértenek, hogy
még egy körben futtassák meg az ajánlatkérést.
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a pénzügyes kiegészítését, mert az a véleménye,
hogy a kisértékű tárgyi eszközök ellenőrzésére sok a 6 nap, és sok az összeg is, javasolta
volna, hogy tegyenek át a másik ellenőrzésre, de így, hogy a pénzügyes is javasolta, hogy
még ott is sok az ellenőrzési nap, egyetért. Nemcsak a pénzügyi oldalt nézné, nemcsak azt
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tartaná szem előtt, hanem az ár-érték arányt, mit kapnak miért és ezt mindig együttesen kell
nézni.
Megköszöni a javaslatot erre vonatkozóan, támogatja ezt a felvetést.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Azért mondta, hogy a 12 nap sok, mert annyi jogi,
jogszabályi változást kell nyomon követni, amit 12 nap alatt nem tudnak. Ha megvizsgálnak
egy területet, és annak az eredményére épül a következő vizsgálat, tehát nem záródik le,
úgysem fogják tudni 12 nap alatt lezárni, szinte folyamatos lehetne a vizsgálat.
Kláricz János polgármester: Javasolja a napirendet levenni, és a következő ülésen december
11-én, a következő testületi ülésen kerülne sor a további ajánlatokkal együtt a belső
ellenőrzésre vonatkozó döntés meghozatalára.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy leveszi a napirendről a 2015. évi
belső ellenőrzési feladatainak ellátására megkötendő Megbízási Szerződés, valamint döntés a
2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról – napirendet.
6. napirendi pont: Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére
nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést a KörösSárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtandó vissza nem térítendő támogatással
kapcsolatosan.
A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület már két esetben is idén, és tavaly is 250-250.000
Ft-tal támogatta a falunapot, egy kisebb programsorozatot szervezett erre az időre, és ezt a
működési költségeiből tudta megtenni. Ez egy előzetes elvként működött, úgy, hogy a
későbbiekben az önkormányzatok viszont segítenének az egyesületnek olyan költségei
enyhítésében, amelyeket nem tudnak elszámolni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
felé. Az egyesület már döntést hozott arról határozat formájában is, hogy milyen összeget
kérnek Bucsa Község Önkormányzatától. Bucsa község esetében 100.000 Ft-ot kérnek. A
Vidékfejlesztési Egyesületen keresztül jutott az önkormányzat olyan pályázati forrásokhoz,
mint a hivatal felújítása, a park felújítása, és a horgásztó környékének felújítása.
A pénzügyes kollegával egyeztetve a tartalék keret terhére tudná az önkormányzat a kért
összeget biztosítani a szervezetnek.
Előkészítették a szükséges megállapodást, valamint az átláthatósági nyilatkozatot, amiről már
egyeztetés is történt.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A közpénzek átláthatóságáról és felhasználásáról
kormányrendelet rendelkezik. Az önkormányzat civil szervezetet olyan formában támogathat,
hogy ha a civil szervezet nyilatkozik az átláthatóságáról. A kérelem, és nyilatkozat beérkezése
után meg kell győződni arról, hogy a civil szervezet valóban létező szervezet. A döntésről
értesíteni kell a civil szervezetet, és meg kell velük kötni a támogatási szerződést. A civil
szervezetnek a támogatási összegről el kell számolniuk, a támogatás számlára érkezésétől
számított 30 napon belül, illetve a legkésőbb a következő év január 31-ig. Erre vonatkozóan
helyileg is kell hozni egy szabályzatot, a civil szervezetek támogatásáról.
Bucsa és Kertészsziget esetében, mivel közös hivatal van, mindkét önkormányzatnak el kell
fogadni ezt a civil szervezetek támogatása szabályzatot. A szabályzatot a következő ülésen
fogják megismerni, megvitatni, és elfogadni, ezt most ugyan megelőzte ez a kérelem, de úgy
gondolja, hogy a támogatás odaítélése megtörténhet.
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Kláricz János polgármester: A természetbeni támogatással kapcsolatosan volt már az
önkormányzatnak rendelete, a sportegyesület volt, ami kiemelt, volt, de „cash flow” –
pénzügyi támogatásra nincs. 2007 évben volt az utolsó év amikor is pénzügyileg elkülönített
összeggel támogatták a civil szervezeteket. A legközelebbi ülésen majd kidolgozzák ezt a
szabályzatot. A jövő évre vonatkozóan még nem lehet tudni, hogy milyen keretösszeg áll
majd rendelkezésre. Kérte a képviselőket, hogy támogassák a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési
Egyesületet, a kérelem szerinti 100.000 Ft összeggel.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a
Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtandó vissza nem térítendő 100.000 Ft
összegű támogatással.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
76/2014.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtandó vissza nem
térítendő támogatásról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-Sárréti
Vidékfejlesztési Egyesület részére 100.000,- Ft támogatást nyújt 2014. évi zavartalan
működésének fenntartásához. A Képviselő-testület a támogatást a 2014. évi költségvetésben
biztosított Tartalék előirányzat terhére biztosítja.
Az Egyesület a támogatás összegével legkésőbb 2015. január 31-ig számla ellenében
elszámol. Egyben tudomásul veszi, hogy a számadási kötelezettség elmulasztása, vagy a
támogatott összeg támogatási céltól eltérő felhasználása esetén visszafizetési kötelezettsége
keletkezik az Önkormányzat felé.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatottal a
támogatási megállapodás megkötéséről, a megítélt támogatás kifizetéséről, valamint a
támogatás elbírálást követő 15 napon belül tegye közzé a döntéshozó szerv, a támogatott
adatait, az elnyert támogatás összegét a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon, és a település
internetes honlapján.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
Határidő:
2014. december 15.
7. napirendi pont: Delegálás a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi
Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 7. napirendi pontot, a delegálást a Bucsa és
Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsába. Már az előző ülésen is feladata volt a testületnek a társulásokba való delegálás.
A társulásba való delegálással kapcsolatosan elmondta, hogy ugyanazt a metódust próbálták
lekövetni, mint a társulás megalakításánál. A társulás tagságát mindkét képviselő-testület
teljes tagsága alkotta, az elnöki tisztséget saját személye töltötte be, mint a gesztor település
polgármestere.
A Pénzügyi Bizottság tagjai Bucsa település esetében a Gazdasági Bizottsága képviselő tagjai,
Kertészsziget esetében az Ügyrendi Bizottság tagjai. Az elnöki szerepet úgy gondolja, hogy a
gesztor település Gazdasági Bizottsági elnöke töltené be.
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A Társulási Tanács tagjai, elnöke, alelnöke és Pénzügyi Bizottsága tagjait a Társulási
Megállapodás 1. melléklete tartalmazza. Így a következő Társulási Tanácsülésen szükséges a
Társulási Megállapodás 1. mellékletének módosítása.
Dr. Nagy Éva jegyző: A határozati javaslatban nem szerepel az elnök, és az alelnök személye,
illetve a Pénzügyi Bizottság esetében a testület csak javasolja delegálni a tagokat.
Tehát magát a szervezetét a társulás saját maga fogja kialakítani. Az előterjesztésben a
határozati javaslatot módosítani javasolja olyan megszövegezésre, hogy a Pénzügyi Bizottság
tagjainak delegálását „javasolja” a képviselő-testület.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. A maga részéről már elmondta, hogy
milyen elképzelése lenne.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, kiegészítése?
Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegálja:
1. Kláricz Jánost, 2. Fenyődi Attila Bélát, 3. Faluházi Sándort, 4. Földesi Györgynét, 5.
Harmati Gyulát, 6. Juhász Sándort, 7. Mogyorósi Anikót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottságába az alábbi
tagokat javasolja delegálásra: 1. Földesi Györgynét, 2. Faluházi Sándort, 3. Mogyorósi
Anikót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2014.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Delegálás a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába az alábbi tagokat
delegálja:
1. Kláricz János
2. Fenyődi Attila Béla
3. Faluházi Sándor
4. Földesi Györgyné
5. Harmati Gyula
6. Juhász Sándor
7. Mogyorósi Anikó
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottságába az alábbi
tagokat javasolja delegálásra:
Pénzügyi Bizottság tagjai:
1. Földesi Györgyné
2. Faluházi Sándor
3. Mogyorósi Anikó
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont: Szeghalom Kistérség
Megállapodása módosítása elfogadása

Többcélú

Társulás

Társulási

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását.
A Társulási Tanács a 2014. november 11-én megtartott tisztújító-alakuló ülésén, jóváhagyta a
Társulási Megállapodás módosítását. Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást minden
tag önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel kell jóváhagynia.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elnök személye nem változott, Bere Károly,
Füzesgyarmat Város Önkormányzat polgármestere, az alelnök pedig Bucsa polgármestere,
azaz személye lett.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Társulási Megállapodás módosítását az anyag részletesen, és jól
láthatóan taglalja. Most függelékbe helyezték a Társulási Megállapodás azon részét, amelyek
a lakosságszám változásával és az évi hozzájárulások összegével kapcsolatos. Ez most
célszerűségi indokként merült fel.
Kláricz János polgármester: A Társulási Megállapodás módosítása a Társulás Elnökére,
Alelnökére és Bizottságára vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz, pl. – „Az Elnök
megbízatása az önkormányzati választási ciklust követő első Társulási Tanácsülés
megtartásáig szól, akkor ha az Elnököt az Őt delegáló településen újból polgármesternek
választják, ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a testületek által delegált tagok közül a korelnök
képviseli a Társulást a tisztújításig.” szövegrészre változik.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
78/2014.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosítása
elfogadása
Bucsa Önkormányzat Képviselő Testülete, Magyarország Alaptörvényének, továbbá
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ban
foglalt rendelkezéseinek, megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás, Társulási Megállapodását jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Kláricz János polgármester
9. napirendi pont: Döntés a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába való delegálásról
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a döntést a KözépBékési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába való
delegálásról.
Az újabb delegálásra a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásba saját személyét javasolná, hogy képviselje a települést.
Kéri a testületet, hogy fogadják el a javaslatát.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés azzal kapcsolatosan, hogy a polgármester
személye lenne delegálva a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásba.
Kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Kláricz János polgármester delegálását a Közép-Békési Térség
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
79/2014. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába történő delegálásról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Békési Térség Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Kláricz János polgármestert delegálja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A hulladékgazdálkodás közszolgáltatással kapcsolatosa szerződés
módosítása elfogadása
Kláricz János polgármester: A hulladékgazdálkodás közszolgáltatással kapcsolatosa szerződés
módosítása elfogadása.
Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy szíveskedjen tájékoztatni a képviselőket a kormányhivatal
információ kéréséről.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Békés Megyei Kormányhivatal információkéréssel fordult a
jegyzőkhöz, és az egész megyében felülvizsgálja azt, hogy az új hulladékról szóló törvénnyel
összhangba hozták-e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
Ennek a kötelemnek az önkormányzat eleget tett 2014. március 31. napjával és egy eleme van
a szerződésnek, amit módosítani kellett, az, hogy a 2009 évben megkötött szerződés
határozatlan időre lett megkötve, és a módosítás után 10 év határozott időtartamra szól.
A képviselő-testület most utólag is jóváhagyhatja ezt a szerződés módosítást, hiszen egy
jelenleg is érvényben lévő szerződésről van szó, ami határozatlan idő helyett 10 év határozott
időre szól.
Erre a válaszadásra 8 napot adott a Kormányhivatal, a mostani ülés éppen egy alkalmas
időben került megtartásra, így az utólagos jóváhagyással az információkérés levélre
határidőben fognak tudni válaszolni.
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Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület utólag hagyja jóvá a
közszolgáltatási szerződés módosítását.
Így a törvényi kötelemnek eleget téve és az információkérésnek is határidőben tudnak
válaszolni.
A képviselők a módosítással egyetértettek, az jóváhagyták.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki jóváhagyja kommunális szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
80/2014.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés kommunális szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási szerződéssel
kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a BUCSA-ÉP Kft és Bucsa
Község Önkormányzata között 2009. március 1. napjával létrejött, és 2014. március 31.
napjával módosított – a kommunális szilárd hulladékszállítás közszolgáltatási szerződést.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2014. december 4.
11. napirendi pont: Tájékoztatás a BUCSA-ÉP Kft által ellátott kommunális szilárd
hulladékszállítás 2015. évi tevékenységétől
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a tájékoztatást a
BUCSA-ÉP Kft által ellátott kommunális szilárd hulladékszállítás 2015. évi tevékenységéről
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a napirenddel kapcsolatosan két levél került kiküldésre.
Köszöntötte az ülésen megjelent Ifj. Gyarmati Imrét, a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjét.
A BUCSA-ÉP Kft pénzügyi helyzetéről több alkalommal volt említés téve, ebben az évben
május hónapban is, a keletkező forráshiány összegével kapcsolatosan.
A szolgáltatáson belül kb. másfél éve a lerakói járulék folyamatosan, mint veszteség
keletkezik a kft-n belül. A veszteség nem könyvelt veszteségként van nyilvántartva, mivel
ennek még pénzügyileg nincs teljesítve. Ennek a pénzügyi teljesítettlenségnek azaz oka, hogy
2013 óta olyan jellegű költségek jelentkeztek a hulladékszállítással kapcsolatban, amit
sajnálatos módon nem lehet érvényesíteni a díjszabásban, illetve mindenki tudja, hogy stop
van a díjak összegét illetően, sőt 10 %-os díjcsökkenés volt.
Ez nemcsak a BUCSA-ÉP Kft-t érintő ügy, hanem országos szintű probléma. Erre a tavalyi év
végén egy pályázatot lehetett benyújtani a minisztérium felé, amit egy úgynevezett
kompenzációként meghirdettek. A BUCSA-ÉP Kft is benyújtotta a pályázatot el is bírálták,
támogathatónak ítéltek meg, azonban a forrást kivonták, csak fejlesztésre lehetett forrást
lehívni.
Az önkormányzat és a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője és a Karcagi Térségi
Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetőjével Balajti Józseffel folyamatosan egyeztettek, és
abban maradtak, hogy amíg ennek a problémának a hosszú távú megoldását nem látják, addig
nem gondolja, hogy az önkormányzatnak be kell állni a BUCSA-ÉP Kft mögé és a hiányt
pótolni kell.
Már ősszel, a választások előtt is volt egyeztetés, mert azt a híreket hallották, hogy január 1jével hatósági díjak kerülnek bevezetésre. A hatóság díjak összegétől azt várta mindenki,
hogy ezek a díjak jobban fogják fedezni a felmerülő költségeket. Azonban erre nem kerül sor,
legalább még fél évig biztosan nem lesz hatósági díj. Ez azt jelenti, hogy ugyanezzel a
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díjtétellel tovább termelődik a hiány.
A képviselő-testület utólagos jóváhagyásával érdeklődött a karcagiaktól, hogy hogyan tudná
például Karcag Város ellátni Bucsa község szilárd hulladékszállítását.
Az a meglátása, hogy nemcsak Bucsa község problémája ez, hanem Karcag városé is, hiszen a
karcagiak is gondolkodnak abban, hogy terjeszkedni szeretnének.
Most van előkészítve, és lehet arra számítani, hogy a közeljövőben a NAV felé elkészített
behajtásoknak fog eredménye lenni. Folyamatos közfoglalkoztatások vannak.
Nem azt mondja, hogy sokkal több a nem fizető, mint régen, de mégis fenntartható volt a
szolgáltatás.
A számítások alapján úgy látja, hogy a Karcagi Térségi Hulladékgazdálkodási Kft úgy
készítette el a számításait, hogy közel azonos legyen azzal az összeggel, ha a BUCSA-ÉP Kft
végezné a munkát és az önkormányzat a saját kft-jét támogatná. Az biztos, hogy a szolgáltatás
biztonsága növekedne, a karcagiak gépparkja biztonságosabb. A bucsai autó sok esetben
meghibásodik, és a szolgáltatás kimarad, ezért érte is kritika az önkormányzatot és a kft-t is.
Reméli, hogy a képviselőkkel egyezségre jutnak, és tudnak közösen gondolkodni most ebben
az ügyben.
Elég régóta folyik egyeztetés ebben az ügyben Füzesgyarmat várossal, aki szeretné magát a
szolgáltatási körbe bevonatni. Ennek azon egyszerű oka van, hogy egy engedéllyel rendelkező
szállítást végző cég, komoly érték, mert manapság egy közszolgáltatást végző céget létrehozni
újonnan nagyon költséges, és nem is egyszerű, hatóságilag nem is biztos, hogy
engedélyezésre kerülne. Ezt a füzesgyarmatiak is értékelik.
A maga részéről is lát ebben rációt. Még annyit el szeretne mondani, hogy a közületi szállítási
díjszabás nem szabott, az szabadáras. Ha valamikor mégis Füzesgyarmat várossal
szolgáltatási szerződést kötnének, és testület elé kerül a téma, akkor elmondható az, hogy
talán a közület oldaláról finanszírozható lenne a lakossági oldalon keletkező deficit.
Összességében a közszolgáltatás, illetve szállítás üzemi szinten sokkal könnyebben kihozható.
Sajnos a füzesgyarmati önkormányzat is éves szinten 10 millió forinttal pótolja a
hulladékszállítást. Ha már három településen lenne végezve a közszolgáltatás, akkor a
közületi díjak úgymond profit részéből megfinanszírozva a hulladékszállítást, akkor a nulla
közelébe hozható a közszolgáltatás. Ebben a dologban kalkulációkat kell végezni.
Ez egy több lépcsőből álló terv, amiben lát rációt, viszont átgondolandó.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Ez egyébként úgy működik, hogy két cég van, - az egyik a
közszolgáltató, a lakosságot szállítja, valamint van a másik cég, aki a közületeket szállítja, és
ez a cég profitorientált cég, aki alvállalkozója a közszolgáltatónak. Azért is lenne jó
Füzesgyarmat várost is ellátni Bucsának, mert nagyon sok a közület.
Kláricz János polgármester: Átgondolandó, hogy ezzel a gépkocsival Füzesgyarmat Várost is
beleértve nem vállalható a gyűjtés. Jelenleg is heti két napot megy a kukásautó, és sűrűn van
műszaki probléma, ahhoz hogy az egész hetet lefedjék, egyértelműen beruházás igénye van.
Egyébként nyitott a dologra, de előre le kell tisztázni mindent, mert olyan üzleti modell
kidolgozására van szükség, ami közös teherviselést igényel. Bucsán kevés a közület,
Füzsegyarmaton nagyon sok. Erről a témáról tehát tárgyalásokat kell folytatni.
Azonban Karcag Város felé kell hozni egy döntést, mert olyan egyezségre jutottak, hogy a
fennálló tartozásból a BUCSA-ÉP Kft-nek kb. 700.000 Ft rendelkezésre áll, ezzel az
összeggel tudják a tartozást pótolni. A 2013. decemberig fennálló tartozás csak Bucsa
települést érintő tartozás.
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A 2014 januárjától fennálló tartozás az már közös tartozás Kertészsziget községgel. Azok
esetében megbeszélte a karcagi kft ügyvezetőjével, hogy nem tud a testület elé vinni a
megoldásra határozati javaslatot, amíg Kertészsziget községgel nem egyeztet.
Most arra tett ígéretet a karcagi hulladékgazdálkodó kft ügyvezetőjének, hogy a 2013. évről
szóló tartozás esetében az önkormányzat pénzügyileg igyekszik helytállni az adósság
törlesztésében, és kérte, hogy kössenek a 2014. év januárjától fennálló tartozás átütemezésére
megállapodást. A kft ügyvezetője támogatólag lépett fel a kéréssel szemben.
Sajnos nekik is sok a kintlévőségük, és minden befolyó összegre szükségük van. Még mindig
halogatta volna ezt a döntést, mert igazán nem látja azt, hogy az önkormányzatok irányába
pozitívan alakulna a közszolgáltatással kapcsolatosan az, hogy be kell, hogy álljanak, a cég
mögé. De így van ez pl. a Békés Manifest Kft-nél is, hiszen szinte negyedévente van szüksége
ennek a cégnek is a tagi kölcsönre.
Nagyon jó lenne, ha a költségvetés is biztosítana erre a kiadásra az önkormányzatnak bevételi
forrást. Jelenleg nincs ilyen, és a jövő éviben sincs benne.
Van azonban a MÜKI pályázat, ami a kötelező feladatokkal kapcsolatosan keletkezett fizetési
nehézségekre, fennálló szállítói tartozásokra, vagy nem várt kiadások fedezésére nyújtható be
pályázat, és úgy gondolja, hogy ez a tétel egyértelműen foganatosítható lesz. Az, hogy
támogatható lesz, vagy nem, azt előre nem tudják megmondani, de a rendelet előírásainak
megfelelően benyújtott pályázat beadását javasolja. A 2013 év végéig felhalmozódott
tartozási összeg 2.563.468 Ft, ami egyrészt tartalék, másrészt a biztosítási összeg visszakapott
összegét terheli.
A döntés meghozatala a lényegesebb a karcagi Hulladékgazdálkodási cég részére. Az
ügyvezető láthatja, hogy van szándék, ami az önkormányzat testülete által hozott döntés.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot olyan cég végezhet, amelyik
önkormányzati tulajdonú.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A központi költségvetés közvetlen módon gazdasági
társaságot nem támogathat, tehát azért nincs benne a központi költségvetésbe ilyen jogcím.
A hulladékgazdálkodási feladat azonban nincs nevesítve a Magyarország önkormányzatairól
szóló törvényben a kötelező feladatok között, azonban csak önkormányzati többségi tulajdonú
hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak kell végezni a feladatot.
Az a lényeg, hogy a lerakói járulék emelésből, és az üzemanyag emelésből eredő hátrányokat
a kft-nek el kell szenvedni, de emellett előbb utóbb ott kell állni az önkormányzatnak. A
minisztérium december hónapban mindig megvizsgálja a pénzügyeit, és ha maradvány van
azt kiosztják. Előre azonban nem lehet tudni, hogy mikor, és milyen módon. Ha jövőre viszik
át az összeg kifizetését, az már másik költségvetési év.
A támogatást vissza nem térítendő támogatásként javasolja nyújtani a kft részére, különben ha
erre az összegre pályázatot nyújt be az önkormányzat akkor, nem biztos, hogy elfogadható
lesz a pályázat.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kft
kifizetett egy hitelkártyáját, ami 2.500.000 Ft volt.
Az önkormányzat megszüntette a CIB Zrt-vel a folyószámla szerződését, így vissza kellett
fizetnie a kft-nek is a hitelt, mert az önkormányzat már nem állt a hitel mögött.
A hatósági engedélyezési eljárás egymillió forintba került a BUCSA-ÉP Kft-nek.
A kukásautó műszaki meghibásodása is folyamatos kiadást jelent.
Kláricz János polgármester: Össze szeretné hozni a találkozót a karcagi kft-vel.
Földesi Györgyné polgármester: Most kijött ez a dolog, hogy a kft működésével gond van,
régről hozott probléma, termeli a veszteséget. Ha évekkel ezelőtt nyereséget termelt volna a
kft, és nem a lakosságot kellett volna terhelni, ha nem kellett volna kifizetni a hitelt, akkor ez
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most nem állna fenn. A probléma tehát nemcsak abból áll, hogy a kormány 10 %-os
rezsicsökkentésről határozott.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Egy alkalommal egy szakember készített egy díjszámítást,
akkor 7 %-os emelést állapított és akkor csak egy hónapig lehetett azt alkalmazni, mert akkor
jött be a rezsicsökkentés.
Földesi Györgyné képviselő: Ha egyéb tevékenységet is végezne a kft, akkor talán úgy
kitudna jönni a mélypontról, bár innen biztosan nehéz kijönni. Most tervezi, hogy a következő
Gazdasági Bizottsági ülésen a gazdasági társaságok tevékenységét is tárgyalják. Most
egymással szemben vannak, és a tényeket fel kell tárni, egyébként még mélyebbre sodródna.
Ha ez a gazdasági társaság a kezdetek óta pozitívan tevékenykedett volna, akkor most itt nem
kellene erről beszélniük.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint kellene erről tárgyalni.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Kellene, de nem ilyen mértékben.
Földesi Györgyné képviselő: Maradjanak abban akkor, hogy nem ilyen mértékben. Ez most
tény, ezt meg kell oldani. Kéri, és „ostorozza” a polgármester urat, hogy a kormányhivatal
felé jelezze levélben, hogy a 10 %-os rezsicsökkentést ugyan megtették a lakosok felé, de
nem lehet látni, hogy hol van. Így könnyű mondai valamit, és az embereket jó szívvel
eltölteni. Most a kft így nem tudja megvalósítani, mert most is a lakosoktól veszik el a pénzt,
igaz ezt a lakosság nem úgy érzi. Ha minden évben rá tudták volna tenni a díjakra a migrációs
rátát, akkor most nem itt tartanának.
Most azonban nem lát kiutat, nem tudja levonni a konklúziót, és javasolja, hogy mindenki
gondolkozzon el ezen, hogy mi a megoldás?
Kláricz János polgármester: Magáról a 2013. december végéig felhalmozódott tartozás
kezelésével nem oldanak meg minden problémát, ennek a kifizetése egy részkezelés. Biztos
azonban abban, hogy nem fogják Karcagtól igénybe venni a szolgáltatást, hiszen ez Bucsának
is ugyanannyiba kerül, és itt van a foglalkoztatás is. A decemberig lévő adósságot kezelni
kell, erre felhatalmazást kér, a pénzüggyel egyeztetni kell, és felhatalmazzák az ügyvezetőt is
a 2014. évi kötelezettség átütemezésére szóló megállapodás megkötésére.
Egyetért a képviselő asszony álláspontjával, érti, hogy kezelni kell e problémát, de mit
kezelnek. Éves szinten négy-öt millió forintot kell a kft-be tenni? Javasolja, hogy beszéljenek
a kft-t érintő problémáról, nem gondolja, hogy jó lenne, ha csak az a megoldás lenne, hogy
egy félév múlva újra több millió forintot kellene az önkormányzatnak a kft-be működési célú
pénzeszközként beletenni. Egyetért, hogy ötleteljenek, és hatékonyabb legyen a behajtás,
próbálják a gépkocsihasználatot is megbeszélni, a szervizelést is, stb.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: A Köztisztasági Egyesülés közgyűlésén is
részt vett, ahol az merült fel, hogy nem tudnak mit csinálni, fel akartak oszlani. Állásfoglalás
kéréseik voltak, senki nem látja a végét ennek a folyamatnak.
Földesi Györgyné képviselő: Talán helyezkedjenek egy olyan álláspontra, hogy kezeljék
valamilyen szinten a problémát, és várjanak is. Úgy gondolja, hogy a „szemét ügy” az egy
„aranybánya” lesz. Nagyon kimentek a külföldi cégek is, úgy érzi, hogy nincs meg a
versenyhelyzet sem. Megnézik ki az, aki talpon tud maradni. Nem tisztázottak a dolgok. Egy
közös álláspontot ki tudnak alakítani.
Kláricz János polgármester: Ha talpon tudnak maradni mindenképpen jól járnak, mert egy
engedéllyel rendelkező cég lesz az önkormányzat tulajdonában, már kialakult apparátussal, jól
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kialakult szolgáltatási tevékenységgel. Úgy, hogy az önkormányzatnak ne kelljen pénzzel
beszállnia, és az emberek megelégedésével tudják a feladatot elvégezni.
Nem javasolná, hogy végezze Karcag a szolgáltatást, és akkor is több millióval kell beszállni
az önkormányzatnak.
Fenyődi Attila Béla alpolgármester: Figyelte a felvetéseket, és hozzászólásokat. A kapcsolat
Füzesgyarmat várossal Bucsának nagyon fontos lenne. Ehhez kellene több ötletet az asztalra
tenni. A másik fontos felvetés a beruházás, egy új autóra, vagy egy jó használt autóra.
Javasolja, hogy ezt jövőre tegyék mérlegre, beszéljenek erről, legyen téma.
Kláricz János polgármester: Egyetért, járják végig a lehetőségeket az ötletelések induljanak el,
Füzesgyarmat város bevonásával, illetve készítsenek koncepciót.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője: Készít majd tájékoztatást a képviselők
részére.
Mogyorósi Anikó képviselő: Ha Füzesgyarmat város tudna vásárolni egy autót, az már az
egyik jó megoldás lehetne.
Kláricz János polgármester: Már volt erről szó, de kétféleképpen lehet ezt értelmezni. Lehet
ebben üzlet, ami jól eltartja magát, illetve a Bucsa Község Önkormányzatának mindenképpen
többségi tulajdonba kell maradnia.
Kéri a testület felhatalmazását arra, hogy a 2.563.468 Ft működési célú pénzeszköz átadásra
kerüljön a BUCSA-ÉP Kft részére, abból a célból, hogy a gazdasági társaságnak a
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft irányában (2013. decemberéig) fennálló tartozása
megfizetésre kerüljön.
Mogyorósi Anikó képviselő: Egyetért a kukásautó vásárlásával, viszont javasolná, hogy a
döntés után a kifizetést halasszák arra az időre, hátha kap az önkormányzat még valamilyen
támogatást. Közben ötletelnek a képviselők.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Erről a határozati javaslatról meg kell hozni a döntést.
Az összefogás és együttműködés Füzesgyarmat várossal nagyon jó, de törekedni kell arra,
hogy Bucsa Község Önkormányzata maradjon a többségi tulajdonban. Ha most döntés
születik, akkor rendezni kell a 2013. évi tartozást a kft felé.
Abban azért lehet bízni, hogy lesz még valamilyen központi támogatás.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP
Kft részére 2.563.468 Ft működési célú pénzeszköz átadásával egyetért, abból a célból, hogy
a gazdasági társaságnak a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft irányába fennálló tartozása
megfizetésére eleget tegyen. Az ügyvezető az ügyben tájékoztatót készít a testület számára.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
81/2014. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés működési célú pénzeszköz átadásáról a BUCSA-ÉP Kft részére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2.563.468 Ft, azaz kettőmillióötszázhatvanháromezer-négyszázhatvannyolc forint összegű működési célú pénzeszköz
átadásáról határoz a BUCSA-ÉP Kft részére, abból a célból, hogy a gazdasági
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társaságnak a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft irányába fennálló tartozásának
(lerakói díj fizetési kötelezettségből adódó többlet költség) megfizetésére külön
megállapodás szerinti kötelezettségének eleget tegyen.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2014. december 31.

12./ Egyebek
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás a
pénzügyi ügyintézőhöz.
Ha hozzá nincs kérdés, akkor Erdei Sándor távozna az ülésről.
Juhász Sándor képviselő: A Baross u. 3. szám előtt a szippantós kocsi összetörte az átereszt,
kéri, hogy nézzék meg a műszaki munkatársak, és ha szükséges cseréljék a betonátereszeket.
Faluházi Sándor képviselő: A Petőfi utcai iskola, ill. helytörténeti múzeum tetőkibúvó
nyílásai nyitva vannak.
Földesi Györgyné képviselő: Kérte, hogy a Petőfi utca végén lévő nagy csatornát is fedjék le,
mert hasonló eset fog előfordulni, mint a Szabadság utca végén.
A Kisfaludy utca és az Akácos utca közötti oszlop, amely a kábeltelevízió hálózat tartó
oszlopa megcsúszott, annak igazítása szükséges.
A sportpályán megépült az illemhely, de nincs teljes egészében befejezve. Jó lenne
bemeszelni, burkolni. Ha már megépült, akkor véleménye szerint le kellene bontani a másik
árnyékszéket.
A védőnői szolgálatnál is javasolja lebontani a kinti WC-ét, mivel már az új orvosi rendelővel
megoldódott a probléma.
A polgármester úr nagyon szűk szavú volt az alakuló ülésen a polgármesteri programját
illetően. Szeretné, ha bővebb programot is hallhatna a testületi ülésen a későbbiekben.
Javasolja, hogy a 2015. évi költségvetés tárgyaláskor minden képviselő tegyen javaslatot a
község fejlesztésével kapcsolatosan illetve hozzon mindenki ötletet a jövőbeli fejlesztései
elképzeléseiről.
Kláricz János polgármester: A 2015. évi költségvetés tárgyalásakor tervezi, hogy bővebben
fogja ismertetni a programját.
Ezennel kéri a képviselőket is, hogy hozzanak fejlesztési ötleteket, és mondják el
gondolataikat a jövőt illetően.
Néhány programról szeretné tájékoztatni a képviselőket. A Szülői Közösség december 6-án
Jótékonysági Mikulás Bált rendez. A szervezők azt tervezik, hogy a bevétel egy részét a
Kovács Sanyika és családja részére ajánlják fel a kisfiú gyógyíttatási költségeinek fedezésére.
December 20.-án szombaton pedig a parkban ugyancsak a Szülői Közösség szervezésében
lesz adventi vásár.
Javasolja, hogy 19.-én pénteken közös fenyőfaállítást és díszítést szervezzenek a parkban.
Ugyanezen a napon pedig este 18,00 órától évzáró vacsorára hívja a képviselőket.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné felajánlani a fenyőfát.
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Kláricz János polgármester: Megköszöni, és mindenkit szeretettel vár a közös díszítésre, és
este az év végi vacsorára.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, egyéb hozzászólása?
Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét, és az
ülést 18,00 órakor bezárta.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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