Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
624-30/2012. iktatószám

30. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én
(kedden) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné
pénzügyi főmunkatárs, Koczka Istvánné iskola igazgató
Lakosok részéről nincs jelenlévő.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívott előadókat, a
pénzügyi munkatársakat, valamint Dr. Nagy Éva körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Elmondta, hogy tervezte, hogy egy újabb napirendi ponttal kiegészíti az ülést, de látva a
létszámot és azt, hogy tekintettel arra, hogy az általa szorgalmazott átalakítások kapcsán a
képviselők nincsenek jelen, így ettől eltekint.
Így javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./ A Gazdasági Bizottság elnöke lemondásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
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4./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolója
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak ellátásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza PR- kommunikációs feladatainak ellátásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Döntés hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa
községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Felhatalmazás a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetésére
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Média szolgáltatás bejelentésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Döntés az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012 évi
támogatása pályázat II. ütemén való részvételről
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Tájékoztatás a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2011. évi munkájáról
Előadó: Koczka Istvánné elnök
12./ Bejelentések
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal
kapcsolatosan?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Gazdasági Bizottság elnöke lemondásával kapcsolatos
döntések meghozatala
Kláricz János polgármester: Juhász Sándor képviselő úr lemondott a Gazdasági Bizottsági
elnöki posztjáról. A tegnapi nap folyamán a javaslatával ellentétesen a bizottság Biró Endre
képviselőt választotta meg elnöknek. A helyzet további rendezéséig Biró Endre képviselő
látja el ezt a posztot. Ezúton gratulál a képviselő úrnak az elnöki tisztséghez. Biró képviselő
úr elmondta, hogy igyekszik a munkában együttműködni.
Megkérdezte, hogy valaki kíván-e kiegészítést tenni?
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Mivel kiegészítés nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Juhász Sándor képviselő lemondását a Gazdasági Bizottsági
tisztségről.
Mivel kiegészítést nem kívánt tenni senki, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, arról hogy a testület elfogadja Juhász Sándor lemondását a
Gazdasági Bizottsági elnöki tisztségről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
71/2012.(09.04.) Képviselő-testületi határozat
Juhász Sándor képviselő Gazdasági Bizottsági elnöki tisztségéről való lemondása
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Juhász Sándor
képviselő lemondását a Gazdasági Bizottság elnöki tisztségéről.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
A Képviselő-testület a Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületével együttes
ülése alkalmával 2012. június 28. napján döntött az iskola igazgatói állás meghirdetésére
érkezett pályázatról.
A testületek egyhangú döntéssel Koczka Istvánné pályázatát fogadták el és nevezték ki a
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda igazgatójának.
A testület elfogadta a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak folyósításáról
szóló rendeletet. A pályázat 2012. július 1. és július 31. napja között kerül kiírásra, ez idő alatt
19 pályázat érkezett. A beérkezett pályázatokat a Kulturális Bizottság a 2012. augusztus 16.
napján megtartott ülésén bírálta el és a díjat 2012. augusztus 20. napján ünnepélyes keretek
között vehették át a diákok.
Megkötésre került a bucsai 308/A helyrajzi számon található Berényi Albert tulajdonát
képező felépítmény önálló ingatlanként történő nyilvántartásba vételéhez szükséges
„Megállapodás”.
A KEOP program keretében „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” címen KEOP-7.1.0/112011-0004 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos kifizetések biztosítására megkötésre
kerültek a kölcsönszerződések a KÖVITE-PLUSZ, és az AGENDA Hungary Kft-vel.
A képviselő-testület a 2012. július 16-án megtartott rendkívüli ülésen döntött a TÁMOP6.1.2. jelű, rendezvények szervezésével, egészségterv készítésével kapcsolatos költségek
támogatására maximum: 10.000.000 Ft összegben. A pályázat benyújtásra került.
A TÁMOP 3.1.11-12/2 jelű Óvodafejlesztésre a pályázat 2012. augusztus 6-án benyújtásra
került. A pályázatot az ESZA a 2012. augusztus 16. napján érkezett levelében foglaltak
szerint befogadta és tartalmi ellenőrzésre bocsátotta.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról készült tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
72/2012.(09.04.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi költségvetésének
előirányzat módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Kérte Biró Endrét a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a
bizottság álláspontjáról.
Biró Endre a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a 2012. évi költségvetés
előirányzat módosítását a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.
Kláricz János polgármester: Az előirányzat módosítások olyan területeken váltak esedékessé,
amelyek kötött felhasználású célhoz voltak rendelve. Kérte Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársat, hogy szíveskedjen kiegészíteni az előirányzat módosítás javaslatot.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az előirányzat módosításokat a keresetkiegészítés,
a prémium évek program, és az önhiki pályázatra kapott összeg teszi ki nagyrészben. Az
önhiki összegével csökkent az előirányzata annak a visszafizetési kötelezettségnek, amire az
önkormányzat kérte a támogatást.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazatta, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.13)
önkormányzati rendeletének módosításáról
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire tekintettel, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Bucsa Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.13.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja:
1.§
(1) Az Ör. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
Az önkormányzat konszolidált bevételei
(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 726 198 ezer Ft
ezen belül: 25 420 ezer Ft intézményi működési bevétellel,
11 100 ezer Ft helyi adó bevétellel,
92 354 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel,
300 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok,
226 719 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása,
22 431 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
208 813 ezer Ft támogatásértékű bevételek
256 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése,
86 822 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
51 983 ezer Ft előző évi pénzmaradvány átvétellel állapítja meg.”
(2) Az Ör. 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§
Az önkormányzat konszolidált kiadásai
(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 726 198 ezer Ft
ezen belül: 218 058 ezer Ft személyi juttatással,
52 672 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
95 843 ezer Ft dologi kiadással,
90 416 ezer Ft egyéb folyó kiadással:
ebből: a 2006. évi belvíz visszafizetés: 89 000 ezer Ft,
10 140 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással,
92 691 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
5 005 ezer Ft kamatkiadással,
945 ezer Ft adott kölcsönökkel,
34 345 ezer Ft finanszírozási kiadással
122 196 ezer Ft felhalmozási célú kiadásokkal,
3 887 ezer Ft általános tartalékkal állapítja meg.
(3) Az Ör. 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§
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(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
a) 682 122 ezer Ft bevétellel és ezen belül:
25 412 ezer Ft intézményi működési bevétellel,
11 100 ezer Ft helyi adó bevétellel,
92 354 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel,
300 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok,
226 719 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása,
22 431 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
173 253 ezer Ft támogatásértékű bevételek:
ebből: - 84 215 ezer Ft működési célú,
- 89 038 ezer Ft felhalmozási célú bevétellel,
256 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése,
86 822 ezer Ft finanszírozási bevétellel
43 475 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal állapítja meg.
b) 682 122 ezer Ft kiadással, és ezen belül:
76 136 ezer Ft személyi juttatással,
15 917 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
77 212 ezer Ft dologi kiadással,
90 000 ezer Ft egyéb folyó kiadással,
92 691 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
1 633 ezer Ft pénzeszköz átadással,
34 345 ezer Ft hiteltörlesztéssel,
5 000 ezer Ft kamatkiadással,
945 ezer Ft adott kölcsönökkel,
122 196 ezer Ft felhalmozási kiadással
162 160 ezer Ft intézményi finanszírozási kiadással
3 887 ezer Ft általános céltartalékkal állapítja meg.”
(4) Az Ör. 9.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. §
(1)A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (BucsaEcsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége) 2012. évi költségvetését:
a) 87 002 ezer Ft bevétellel, és ezen belül:
87 002 ezer Ft működési célú bevétel,
b) 87 002 ezer Ft kiadással, és ezen belül:
58 127 ezer Ft személyi juttatással,
14 901 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, és szociális hozzájár.
adóval,
5 467 ezer Ft dologi kiadással,
8 507 ezer Ft Pénzmaradvány visszafizetési kötelezettséggel állapítja
meg.”
(5) Az Ör. 10.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„10.§
(1)A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (Bucsa Község II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda) 2012. évi
költségvetését:
a) 119 234 ezer Ft bevétellel, és ezen belül:
8 ezer Ft működési célú bevétel,
119 226 ezer Ft támogatásértékű bevétel ebből:
- 113 073 ezer Ft működési célú bevétellel
b) 119 234 ezer Ft kiadással, és ezen belül:
83 795 ezer Ft személyi juttatással,
21 854 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, és szociális hozzájár.
adóval,
13 585 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg.
(6) Az Ör. rendelet 1-19. melléklete helyébe, e rendelet 1.-19. melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezések
(1)
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2012. szeptember 4.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Kihirdetve, 2012. szeptember 5.
Dr. Nagy Éva
körjegyző
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
féléves pénzügyi beszámolója elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolója elfogadását.
Az anyagot a Gazdasági Bizottság véleményezte. Kérte a bizottság elnökét, mondja el a
bizottság álláspontját.
Biró Endre elnök: A Gazdasági Bizottság véleményezte Bucsa Község Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolóját, és a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolják.
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Kláricz János polgármester: A beszámolóval kapcsolatosan a tegnapi Gazdasági Bizottsági
ülésen felvetődött a napközis konyha élelmiszer beszerzése. Ez összefüggésben van a
mezőgazdasági programban dolgozók által megtermelt élelmiszerekkel. A mezőgazdasági
program az idén a tapasztalatszerzés szakaszában van. A féléves beszámoló közel 50 %-os
teljesítést mutat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel
kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa
Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolóját
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
73/2012.(09.04.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves
pénzügyi beszámolója elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi
költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolóját a csatolt mellékletben foglalt
részletezés szerint elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza közbeszerzési
feladatainak ellátásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntést a „Bucsa
község szennyvízberuházása” tárgyú KEOP-1.2/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak ellátásáról.
Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű
pályázat megvalósítási szakaszában szükséges a közbeszerzési feladatok ellátására alkalmas
vállalkozás kiválasztása.
Mivel ehhez elengedhetetlen a megfelelő szakértelem, a közbeszerzési feladatok ellátására
jelentős közbeszerzési tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező szakértőt javasol megbízni. A
tervezett közbeszerzési feladatok a kiadott írásos előterjesztés 1. sz. mellékletben részletezve
olvashatóak.
A feladat elvégzésének szolgáltatási ellenértéke nem éri el a Kbt. 243.§ c) pontjában foglalt
közbeszerzési közösségi értékhatárt, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Fentiek alapján javasolja, hogy az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal kérjen az
önkormányzat ajánlatot a megvalósítási szakasz közbeszerzési feladatainak ellátására.
Az eljárás feltételes beszerzésnek minősül, mely lehetőséget nyújt arra, hogy – a támogatási
szerződés megkötéséig konkrét kifizetés nélküli kötelezettségvállalás alapján – a kiválasztott
közbeszerzési cég a jelen előterjesztés mellékletében megnevezett közbeszerzési eljárások
lebonyolítását megkezdhesse.
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A beszerzésre a Perfekt-Tender Kft-t (2162 Őrbottyán, József Attila u. 9198.) a Lucsik és
Társa Kft-t (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) és a TOPIL Bt.-t (2220 Vecsés,
Erzsébet u.21.) javasolja ajánlatkérésre.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek további kérdése, kiegészítése?
Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a „Bucsa
község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatai ellátására három ajánlat kérésen alapuló
eljárást indít, és a három ajánlattevővel egyetért: Perfekt- Tender Kft. 2162 Őrbottyán,
József Attila u. 9198., Lucsik és Társa Kft. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49., TOPIL
Bt. 2220 Vecsés, Erzsébet u.21.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
74/2012. (09.04.) Képviselő-testületi határozat
Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak ellátásáról
Bucsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Bucsa
község
szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakaszának közbeszerzési feladatai ellátása tárgyban közbeszerzési
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Perfekt- Tender Kft. 2162 Őrbottyán, József Attila u. 9198.
- Lucsik és Társa Kft. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
- TOPIL Bt. 2220 Vecsés, Erzsébet u.21.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/0911-2012-0009 azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza PR- kommunikációs
feladatainak ellátásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Döntés „Bucsa
község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakasza PR- kommunikációs feladatainak ellátásáról.
Erre a feladatra is három céget javasol meghívni az ajánlattételre.
A cégek:
1./
DINALEX Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12.
2./
HAJDÚ-PR-KO Kft. 4060 Balmazújváros, Batthyány u.24.
3./
Megadelton Kft. 1103 Budapest, Gyömrői u. 76-80.
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 „Bucsa
község szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
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megvalósítási szakasza PR - kommunikációs feladatai ellátása tárgyban közbeszerzési
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő ajánlattevőket
kéri fel ajánlattételre: DINALEX Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12., HAJDÚ-PR-KO Kft.
4060 Balmazújváros, Batthyány u.24., Megadelton Kft. 1103 Budapest, Gyömrői u. 76-80.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
75/2012. (09.04.) Képviselő-testületi határozat
Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza PR- kommunikációs feladatainak
ellátásáról
Bucsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Bucsa
község
szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakasza PR - kommunikációs feladatai ellátása tárgyban közbeszerzési
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást indít, és a következő
ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
1./ DINALEX Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12.
2./ HAJDÚ-PR-KO Kft. 4060 Balmazújváros, Batthyány u.24.
3./ Megadelton Kft. 1103 Budapest, Gyömrői u. 76-80.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
7. napirendi pont: Döntés hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá
tétele Bucsa községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést
hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben” című
projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására.
A megítélt támogatás 33.354.000 Ft, a kivitelezés összköltsége több mint 40 000 000 Ft lesz.
A beruházási költségeket két ütemben szeretné az önkormányzat kiegyenlíteni, ehhez
szükséges a CIB Banktól egy 25 000 000 Ft-os hitelkeret biztosítása.
Az összeget csak ezzel a projekttel kapcsolatos számlák kiegyenlítésére lehet felhasználni.
Az önkormányzat egy évre kérné meg a keretet, de ha hamarabb végez az önkormányzat,
akkor hamarabb töltené vissza a pénzt. A kamat összege a felhasznált hitel összege után van
kalkulálva. Megkérdezte a képviselőket szükséges-e még a magyarázat? Mivel több kérdés és
hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki elfogadja a
„Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben” című projekt kivitelezési költségeinek
finanszírozására a CIB Bank Zrt-től 25.000.000 Ft hitelkonstrukció felvételét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
76/2012. (09.04.) Képviselő-testületi határozat
Döntés hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa
községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János
polgármestert, hogy a CIB Bank Zrt által kidolgozott 25.000.000 Ft-os hitelkonstrukció
felvételével kapcsolatosan eljárjon.
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A 25.000.000 Ft hitel célja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé.
Falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető támogatáshoz kapcsolódó,
Mezőgazdasági
és
Vidékfejlesztési
Hivatal
(továbbiakban:
MVH)
által
2008/0615/3/24/2010. számon kibocsátott támogatási határozat szerinti, vissza nem
térítendő támogatás összeg részbeni előfinanszírozása.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Felhatalmazás a Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetésére
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a felhatalmazást a
Bucsa, Ady Endre utca 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kivitelezési áron
történő értékesítése meghirdetésére.
Kérte a képviselőket, hogy adják meg a felhatalmazást, és hozzanak döntést.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy mi fog történni akkor, ha valaki nem kivitelezési
áron, de ahhoz közeli árat jelöl meg.
Kláricz János polgármester: Akkor a képviselő-testület összeül, és megtárgyalja az ajánlatot,
hiszen minden ajánlatot a testületnek kell elfogadni.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki felhatalmazza
a polgármestert a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetésére.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2012.(09.04.) Képviselő-testületi határozat
Felhatalmazás a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetésére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Bucsa, Ady Endre utca 32.
szám alatti ingatlant a kivitelezési költségen (azaz 22.717.000 Ft) piaci alapon történő
értékesítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
9. napirendi pont: Média szolgáltatás bejelentésével kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a média szolgáltatás
bejelentésével kapcsolatos döntés meghozatalát.
Javasolja, hogy a médiaszolgáltatás állandó megnevezésében „Bucsa” helységnév szerepeljen.
Fenyődi Attila képviselő: Javasolja, és egyetért, már sokkal régebben felvetette, hogy a
képviselő-testületi üléseket vegyék fel és legyen hozzáférhető a könyvtárban.
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki hozzájárul a
média szolgáltatás bejelentésével kapcsolatosan „Bucsa” helységnév használatával.
78/2012. (09.04.) Képviselő-testületi határozat
Média szolgáltatás bejelentésével kapcsolatos döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
médiaszolgáltatás állandó megnevezésében a „BUCSA” helységnév szerepeljen.
Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, hogy a médiaszolgáltatással kapcsolatos
állandó megnevezésében „BUCSA” helységnevét bejelentse, és a műsorszolgáltatási
tevékenységhez szükséges adatbejelentőn sugárzási szándékát 2012. november 1.
napjától jelentse be.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, az önhibáján kívül
hátrányos helyzeten lévő önkormányzatok 2012 évi II. ütem támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról
A pénzügyi munkatársak előkészítették a pályázatot, a beadási határidő 2012. szeptember 10.
napja. Az igényt 86.822 eFt-ra szeretné az önkormányzat benyújtani.
A pályázaton való sikeres részvétel nagyon nagy segítség lenne az önkormányzatnak.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az önhibáján kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény,
86.822 eFt benyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
79/2012.(09.04.) Képviselő-testületi határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati
tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékról, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.
évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot
teszi:
I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2011. január 1-jén 1000 fő feletti: 2398 fő.
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II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben
ilyen jogcímen 11.100 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét, vagy módosított
költségvetési rendeletét 86.822 ezer forint működési célú hiánnyal fogadta el, és
88.679 eFt támogatás iránti kérelemmel élt.
IV. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett, és 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: 2012. szeptember 10.
11. napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2011.
évi munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a tájékoztatást a
Bucsa Község Csatornamű Víziközmú Társulat 2011. évi munkájáról.
Felkérte Koczka Istvánné elnököt, hogy szíveskedjen a tájékoztatást megtartani.
Koczka Istvánné elnök: A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat alakuló közgyűlése
2011. augusztus 25-én volt, a cégbírósági bejegyzés szeptember hónapban megtörtént. A
társulatot a Központi Statisztikai Hivatal és az adóhatóság is nyilvántartásba vette.
Szeptemberben a legfontosabb feladat a Fundamenta Lakáskassza szerződések megkötése
volt. Ezeket a szerződéseket október végéig lehetett megkötni. A számlanyitás szeptember
végén történt illetve szeptember végén kiértesítésre került a lakosság a hozzájárulás
megfizetésének módjáról. A befizetés háromféle képpen tehető meg, a Fundamenta
Lakáskassza Takarékpénztáron keresztül, 67 hónapon keresztül részletekben 3030 Ft havi
összegben, illetve egyösszegben. A Fundamenta Lakástakarék pénztáron keresztül havi 2350
Ft-ot kell fizetni, folyamatosan, minden hónapban, mert az állami hozzájárulás is így adódok
hozzá. Ha a tag nem fizeti be időben a hozzájárulást, akkor az állami támogatást sem tudják
időben jóváírni, ha viszont hiány keletkezik, azt a tagnak egyösszegben kell a futamidő végén
pótolni. A befizetők megoszlása: 1016 társulat tagból 783 fő a tagok 77 %-a fizeti
lakástakarék pénztáron keresztül a hozzájárulást, 3030 Ft részletfizetést 36 fő választott 67
hónapon keresztül, illetve 167 fő egyösszegű befizetés választott. Az önkormányzat a tagok
részére a számlanyitása díjat, és az első havi díjat megelőlegezte, 4.971.000 Ft-ot,
természetesen ezt a kölcsönt vissza kell fizetni az önkormányzatnak ha a társulat olyan
helyzetbe kerül. A Víziközmű Társulat a KÖVITE-PLUSZ Kft-t kérte fel a könyvelési
feladatok elvégésére. 2011. október 1-jétől megbízási szerződésben állnak Somogyi Zsuzsa
munkatárssal, aki havi díj ellenében végzi ezt a feladatot. A társulatnál a ’Vízcsepp’
nyilvántartó rendszert használják, ezen tudják követni a befizetéseket naprakészen. A bucsai
takarékszövetkezet és a KÖVITE-PLUSZ Kft között terminál lett kiépítve, innen történik az
utalás, a pénzügyi mozgás az elnök jóváhagyásával. Adminisztrátor munkatársat foglalkoztat
a társulat Kiss Lajos személyében, aki tartja a kapcsolatot a könyveléssel, fogadja a lakossági
bejelentéseket és a kezeli a nyilvántartó programot. Az ő foglalkoztatása kedvező feltételű.
A legfontosabb feladat a befizetések nyomonkövetése, hogy a hitel felvételéhez szükséges
pénzeszköz meglegyen. Többször küldtek ki felszólító levelet, illetve arról döntött a társulat
közgyűlése 2012 május 21-én, hogy az április 30-i záró napi könyvelés szerint, akik 10.000
Ft-nál nagyobb elmaradással rendelkeznek, és felszólítás után sem fizették be a hozzájárulást,
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azokat behajtásra adták át az önkormányzat adóhatóságának.
A társulat együttes üléseket is tartott, és elfogadta a szabályzatait.
2012 május 21-én volt az évi rendes közgyűlés, és elfogadásra került a 2011. évi
gazdálkodásról szóló beszámoló.
A 2011 évi gazdálkodással kapcsolatosan elmondta, hogy nyitókészlete nem volt a
társulatnak, az érdekeltségi hozzájárulás befizetésekből: a 3.030 Ft-os befizetésekből 306.000
Ft gyűlt össze, a Fundamenta szerződést kötött tagok 6.531.000 Ft-ot fizettek be október,
november, december hónapban, illetve az önkormányzati kölcsön 4.971.000 Ft volt. Illetve
volt egy kamatbevétel, mert a közgyűlés határozott abban, hogy mindig csak a szükséges
összeget utalja a társulat a Fundamenta felé, a többi összeget lekötötték. Ez 13.000 Ft
értékben kamatbevételt eredményezett. A működési költség 3.654.000 Ft volt. A működéshez
szükséges tárgyi feltételekben segítséget nyújtott az önkormányzat. Van egy korrekciós tétel,
ami azt jelenti, hogy decemberben már voltak számlák, de csak januárban fizették ki.
A vízcsepp analitikus könyvelési program 31.000 Ft volt, és a záró pénzkészlet 4.400.000 Ft
volt.
A társulatnak sokba került az adminisztráció, a postaköltség. Az elnök tiszteletdíja 60.000 Ft.
A könyvelési szolgáltatást kellett fizetni a KÖVITE-PLUSZ Kft felé 263.00 Ft volt.
Az adminisztrátor a tavalyi évben december 16-ig a Munkaügyi Központon keresztül
foglalkoztatták, utána saját költségből fizette a társulat a munkabérét. A számlanyitási díjat az
önkormányzat megelőlegezte a társulat felé.
A társulat 2012 évi tervben az érdekeltségi hozzájárulások befizetését tervezték. Ha a pályázat
támogatási szerződése aláírásra kerül, értesíteni fogják az egyösszegű befizetőket, hogy
teljesítsék a kötelezettségüket.
A további terv adatokat is ismertette. (Előterjesztéshez csatolva.)
A továbbiakban a hátralékosok listáját ismertette.
Elmondta, hogy az állapot a 2012 évi április 30-i állapotot tükrözi.
Legnagyobb elmaradások a Fundamenta szerződést kötöttek között van.
1-5 ezer forint közötti elmaradása 87 főnek volt, 6-10 ezer forint között 28 fő volt, 10-20 ezer
forint közötti elmaradás 129 fő volt. 20 ezer forintnál nagyobb elmaradása 4 főnek volt a
Fundamentások közül. Összesen 246 fő hátralékos van az 1016-ból akik nem fizetnek.
A behajtásra átadott 120 fő 90 %-ától be se lehet hajtani. Érdeklődve a behajtás eredményéről,
pár fő, 4-5 fő fizetett csak.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Ezt folyamatosan figyelni fogják.
Kláricz János polgármester: A lakosok likviditási gondokkal küzdenek.
Koczka Istvánné elnök: A könyvelőkkel beszélt, az önkormányzat ekkor még nem küldött a
társulat felé semmilyen összeget, illetve az adós kolleganővel beszélt, és megtudta, hogy
folyamatba van az utalás.
Megkérdezte a könyvelőket, hogy mikor tudja a társulat az önkormányzat felé visszafizetni a
kölcsönt. Azt mondták, hogy az egyösszegű befizetésekből fogják tudni visszafizetni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Megkérdezte, hogy van-e még a képviselőknek kérdése, hozzászólása? Mivel kérdés és
hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. Aki elfogadja a Bucsa Község Csatornamű
Viziközmű Társulat 2011 évi gazdasági beszámolóját, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
80/2012.(09.04.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2011. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte elfogadja a Bucsa Község Csatornamű
Viziközmű Társulat 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Kláricz János polgármester
Koczka Istvánné elnök
Határidő: értelem szerint
Egyebek:
Kláricz János polgármester: Az egyebek napirendi pontban a Bucsa, Kossuth téren lévő
Berényi Albert tulajdonát képező faház épület önkormányzat általi megvásárlásával
kapcsolatos egyeztető tárgyalásokról szólt. Elmondta, hogy Berényi Albert hamarosan érkezik
az ülésre. Addig is ismertette álláspontját azzal kapcsolatosan, hogy a faház több éve
biztosítja a község központi buszvárójánál a lehetőséget a nyilvános illemhely használatára is.
Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az önkormányzatnak lehetősége lenne pályázati forrást
is igénybe venni arra, hogy két helyiséget bérbe adhatnának az épületben, valamint nyilvános
illemhelyet is tudna az önkormányzat üzemeltetni. Nem javasolja, hogy az építményt
lebontassák, ugyanis teljesen közművesített, víz, gáz, villany, szikkasztó akna van hozzá. Ez a
központi buszmegálló, itt szállnak át az utasok, szükség van a nyilvános illemhelyre. Nagyon
civilizált módszer lenne, ha meg tudnák oldani az, hogy nyilvános illemhelyet, és még két
üzlethelyiséget is kialakíthatnak belőle. Arról kell tárgyalni, hogy mennyi összegért, és
mennyi idő alatt szeretnék megvásárolni.
Fenyődi Attila képviselő: A látvány nem igazán tetszetős az épületet tekintve.
Kláricz János polgármester: Jelenleg az építmény több méterrel beleér a Közútkezelő
területébe, de már kikérte az önkormányzat a hozzájárulásukat a fennmaradáshoz.
Az épület felújítására csak pályázati úton lenne lehetőség. Bruttó 2.000.000 Ft-os vételárat
javasol, olyan módon, hogy részletekben (kettő, vagy több) fizetné meg az önkormányzat
Berényi Albert részére. Úgy gondolja, hogy a vételár reális.
Egy majdnem 100 négyzetméteres nagyságú ingatlanról van szó. Többen megkeresték már,
hogy szeretnék kivenni, bérbevenni. Volt aki zöldséget, volt aki lángost, és volt aki italboltot
szeretett volna nyitni, ez az óvoda közelsége miatt jelenlegi szabályok szerint nem lehetséges.
Az épületbe tehát kényelmesen ki lehet alakítani két nagyobb üzlethelyiséget, és egy
illemhelyet, azaz automatizált mosdót.
Ha az önkormányzat olyan helyzetbe kerül, hogy ki tudja dolgozni a bérletbe adást a legjobb
üzleti modellt kell kialakítani. Ugyanúgy, mint a sportpályán lévő italbolt üzemeltetésénél.
Megérkezik Berényi Albert, akihez Kláricz János polgármester a következőket intézi:
A képviselő-testület megvitatta, és egyhangúlag elfogadja azt a javaslatot, a Kossuth téren
álló ingatlanért 2.000.000 Ft-ot tudna az önkormányzat részletekben megfizetni, amennyiben
meg tudnak egyezni, és az önkormányzat olyan anyai helyzetbe kerül, illetve az
önkormányzat pénzügyi munkatársaival egyeztetéseket kell folytatni.
Reméli, hogy megtalálnák a közös hangot, és egy tartható és az önkormányzat által vállalható
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konstrukciót tudnak kidolgozni.
Berényi Albert: Úgy gondolja, hogy az ingatlanért többet, 2.200.000 Ft-ot szeretne kapni.
Ha egyszerre nem tudná az önkormányzat kifizetni, akkor hogyan?
Kláricz János polgármester: Részletben, két nagyobb részletben gondolná, de ezt a
pénzügyesekkel való egyeztetést követően tudná biztosan mondani.
Azonban van még két képviselőtárs is, akivel meg kell hogy beszélje ezt a témát, akik
jelenleg nincsenek itt.
Berényi Albert: Ha most ki tudná fizetni az önkormányzat, akkor egyetértene, azonban ha
telik még az idő, és húzódik az ügy, akkor a nagyobb összeget gondolja vételárként.
Kláricz János polgármester: Ha a képviselőknek más felvetésük, javaslatuk nem lesz, tehát
egyetértenek, akkor minden képviselővel megtörtént beszélgetést követően, amennyiben a
vételár tekintetében a most kialkudott összeg nem módosul, akkor a képviselő-testület
természetesen újratárgyalja az ügyet, és a képviselő-testületnek is dönteni kell a vételi
szándékáról, és a vételárról.
Berényi Albert: Egyetért az elhangzottakkal, várja az további egyeztetést és a döntést.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselők aktív részvételét és mivel több
napirendi pont nem volt, az ülést 18,00 órakor bezárta.
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