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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-30/2015. iktatószám 

 

30 sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 20-án 

(pénteken) délelőtt 11,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak:  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester, 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati Gyula képviselő, Faluházi Sándor Attila. 

Mogyorósi Anikó képviselők 

 

Távol maradt: Földesi Györgyné, Juhász Sándor képviselők 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és Pap-Szabó 

Katalin jegyzőt. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van, a döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

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

számú projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú a Kbt. 122./A § szerinti, -a Kbt. 40. § (3) és 

(4) bek. alapján lefolytatandó (feltételes) - közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

2./ Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulással   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bejelentések 

 

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

pontok közé, amely a Bejelentések előtt, és a Bejelentések az 5 napirendi pont lesz: 

   

3./ A DAREH Önkormányzati Társulás által módosított Üzemeltetési Koncepció és 

Díjpolitika elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ Partnerségi kiválasztást lezáró döntés meghozatala „Bucsa Község szennyvíz-telep HÉSZ” 

elfogadásához 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a kiegészített 

napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

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

számú projekt keretében eszközbeszerzés” tárgyú a Kbt. 122./A § szerinti, -a Kbt. 40. § 

(3) és (4) bek. alapján lefolytatandó (feltételes) - közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a Bucsa Község 

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

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

érkezett ajánlatok elbírálását.  

A felhívásra egy ajánlat érkezett az ALFA-GÉP Kft-től (5600. Békéscsaba, Szarvasi u. 84.) 

melyet a közbeszerzést lefolytató cég megvizsgált, és hiánypótlásra szólított fel. A 

hiánypótlást határidőre benyújtották, végül a Bíráló Bizottság elbírálta az ajánlatot, és a 

jegyzőkönyvben foglalt javaslattal él a képviselő-testület felé.  

Az ALFA-GÉP Kft. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, az 

ALFA-GÉP Kft. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.) ajánlattevőt a kizáró okok fenn nem 

állása illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint 

műszaki és szakmai alkalmassági feltételek alapján a szerződés teljesítésére alkalmasnak 

nyilvánítja, az eljárást eredményesnek nyilvánítja, az eljárás eredményeként a legalacsonyabb 

összegű érvényes ajánlatot adó ALFA-GÉP Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki 

nettó 15.000.000 Ft ajánlati áron és a szerződés az ALFA-GÉP Kft. ajánlattevővel 

megköthető. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, észrevétel? 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, aki elfogadja a Bucsa Község 

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

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

érkezett ajánlatot, amely az ALFA-GÉP Kft (5600. Békéscsaba, Szarvasi u. 84. ) érkezett, és 

vele a szerződés kötésre felhatalmazza a polgármestert, kézfelemeléssel szíveskedjen 

szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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85/2015. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat 

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

számú projekt keretében eszközbeszerzés”  

 tárgyú a Kbt. 122./A § szerinti, -a Kbt. 40. § (3) és (4) bek. alapján lefolytatandó 

(feltételes) - közbeszerzési eljárás lezárásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALFA-GÉP Kft. (5600 Békéscsaba, 

Szarvasi út 84.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 

Az ALFA-GÉP Kft. (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.) ajánlattevőt a kizáró okok fenn 

nem állása illetve az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, 

valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételek alapján a szerződés teljesítésére 

alkalmasnak nyilvánítja.  

Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

Az eljárás eredményeként a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot adó ALFA-GÉP 

Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki nettó 15.000.000 Ft ajánlati áron és a 

szerződés az ALFA-GÉP Kft. ajánlattevővel megköthető. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

2. napirendi pont: Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulással 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az Együttműködési 

megállapodás megkötését a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással. 

Mindenki számára ismert, hogy a TOP forrásokból az önkormányzatok is részesülni fogjak. 

A teljes szakértelemmel nem rendelkező cégek nem fognak érdekeltek lenni ebben a forrás 

felhasználásban, ezért minden TOP-os forrás felhasználása csak úgy lehetséges, ha olyan 

szervezet keretei között, mint a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulással. 

 

A KBC olyan társulás, amely három város Gyula, Békés és Békéscsaba alapította annak 

idején. Most egy megállapodás megkötését követően el fognak jutni oda, hogy a 

későbbiekben a Társulásban is részt tud venni az önkormányzat, most azonban még az 

együttműködésre van lehetőség.  

A megyében még egy másik szervezet is jelen van, ami a dél-békési területet viszi. 

A jövő héten már személyes találkozása lesz a munkaszervezet megbízottjával, előzetes 

egyeztetések végett. Az együttműködés megkötése és későbbiekben az önkormányzati 

társuláshoz való csatlakozás elengedhetetlen formája annak, hogy a TOP-os források 

felhasználása eredményes és hatékony legyen az önkormányzatnak.  

TOP-os források keretében a belterületi kerékpárút építés lehetősége fog megjelenni, valamint 

úthálózat felújítására is lesz lehetőség. A későbbiekben alapszolgáltatások fejlesztésére is 

lehetőség a TOP-os források keretében belül, itt az orvosi rendelő felújításár gondol.  

Ehhez a gondolathoz tartozik, hogy további jelentkezések történtek két orvos kereste fel, 

egyik telefonon, másik személyesen.  

 

Megkérdezte a képviselőket a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

szavazni, aki elfogadja az „Együttműködési megállapodás megkötését a Közép-Békési 

Területfejlesztési Önkormányzati Társulással”, és felhatalmazza a polgármester a 

megállapodás aláírására.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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86/2015. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Együttműködési megállapodás megkötése a Közép-Békési Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulással 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Békési Területfejlesztési 

Önkormányzati Társulással (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) a 2014-2020-as 

programozási időszak pályázatainak megvalósításában történő együttműködésről szóló 

megállapodást a határozat melléklete szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal. 

1.melléklet 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

(székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) – a 

továbbiakban: KBC –, 

 

másrészről Bucsa Község Önkormányzata (székhelye: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.  

képviseli Kláricz János polgármester – a továbbiakban: Települési Önkormányzat – között 

az alulírott helyen és napon, az alábbiakban rögzített feltételek szerint: 

 

I. Előzmények 

 

1./ A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. 

számú melléklete a következőket tartalmazza: 

 

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 

2014–2020 programozási időszak 

  

„3.8.  Projektmenedzsment költségek 

3.8.1.5 a projektjavaslat kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti 

projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja, közszféra szervezet 

kedvezményezettek esetén az Útmutató 3.8.2 pontjában foglalt feltételek 

figyelembevételével” … számolhatóak el. 

 

„3.8.2. Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális szabályok  

3.8.2.1 Közszféra szervezet kedvezményezettek az Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt 

igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a 

szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzat költségvetési szerv, vagy 100%-ban 

állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el.” 

 

II. A megállapodás tárgya 

 

2./ Az 1./ pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből következően a KBC jogosult 

arra, hogy 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásával megvalósuló projektek esetében a 

projektmenedzsment keretében szakértői szolgáltatást nyújtson az egyes partneri 

önkormányzatok (értsd: közszféra) részére. 
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3./ A KBC a települési önkormányzatok projektjei esetében a projektmenedzsmenti 

tevékenység keretében az alábbi feladatok esetében tud szakértői szolgáltatást 

nyújtani: 

 projektjavaslat kidolgozása, támogatási kérelem elkészítése és benyújtása, 

 támogatási szerződéskötés lebonyolítása, 

 támogatási szerződés módosítások koordinálása, a szükséges kérelem és 

dokumentáció összeállítása, 

 kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, 

 a projekt megvalósításának szervezése, nyomon követése, javaslattétel az esetleges 

teendők végrehajtására, 

 kapcsolattartás, együttműködés igény esetén tanácsadás a Települési Önkormányzat 

munkatársaival, a megvalósításban résztvevő vállalkozókkal, szakértőkkel, 

partnerekkel (különös tekintettel a kivitelezést végző vállalkozásokkal, a műszaki 

ellenőrzést végző szervezettel, közbeszerzési tanácsadóval, tájékoztatás és 

nyilvánosság feladatait ellátó szervezettel, könyvvizsgálóval), 

 részvétel a projekttel összefüggésben lebonyolításra kerülő helyszíni ellenőrzéseken, 

 a projekt adminisztratív feladatainak ellátása, amelynek keretében 

o közreműködés a támogatási előleg, fordított ÁFA előleg vagy szállítói előleg 

lehívásában, 

o közreműködés a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti 

mérföldkövek elérését követő időközi kifizetési igénylés elkészítésében, 

melynek keretében a kedvezményezett beszámol a projekt keretében felmerült 

és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, 

valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló 

keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásáról, a projekt 

eredményességéről, valamint hatékonyságáról, 

o közreműködés záró kifizetési igénylés elkészítésében, 

o szükség esetén a hiánypótlások, korrekciók elkészítése, 

o a kifizetési igénylésekhez kapcsolódó dokumentációk formai és tartalmi 

ellenőrzése; 

 a projektben vállalt indikátorok és eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése. 

 

4./ A projektmenedzsmenten túl, a KBC saját partneri szakértő csapatával és 

együttműködő partnereivel a következő feladatok ellátására tud szolgáltatást 

nyújtani:   

 projekt előkészítés, tervezés, 

 jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági 

hatástanulmányok elkészítése, 

 megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése,  

 közbeszerzési eljárások lefolytatása, 

 műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítása, 

 tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása. 

 

A fenti szolgáltatások az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek keretében 

jellemzően elszámolható költségek. 

 

5./ KBC a fenti tevékenységek ellátására az alábbi szakterületek szakértőivel fog 

rendelkezni munkaviszony keretében, a projektek megvalósítása során: 

 pénzügyi szakértő, 

 műszaki szakértő, 

 műszaki ellenőr, 
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 hivatalosan bejegyzett közbeszerzési tanácsadó, 

 Európai Uniós kommunikációs szakértő, 

 vidékfejlesztési szakértő, 

 turisztikai szakértő. 

 

6./ Felek jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a 2014-2020-as időszakban 

pályázataikat egymással együttműködve valósítják meg. A Települési Önkormányzat 

a projektjeit, beruházásait a KBC szakértőinek bevonásával hajtja végre, külön 

megállapodások alapján, a beszerzési-közbeszerzési előírások figyelembe vétele 

mellett. Települési Önkormányzat fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy 

amennyiben a KBC-vel kötendő külön megállapodások tartalmában a Felek 

együttesen megállapodni nem tudnak, vagy a KBC az egyes külön megállapodások 

megkötését a kapacitáshiányára vagy más, elháríthatatlan okra való hivatkozással 

megtagadja, úgy a Települési Önkormányzat más szakértőt vagy szolgáltatót vesz 

igénybe. 

 

7./ KBC tudomásul veszi, hogy a külön megállapodások megkötése előtt a Települési 

Önkormányzat a vonatkozó jogszabályok, valamint belső szabályzatai alapján 

kiválasztási eljárást folytathat le. 

 

III. A megállapodás hatálya és megszűnése 

 

8./ Felek jelen megállapodást 2015. november 1. napjától a 2014–2020 programozási 

időszak befejezéséig tartó határozott időtartamra kötik. 

 

9./ Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félnek küldött nyilatkozatával, 30 napos 

felmondási idő közbeiktatásával felmondhatja. 

 

10./ Jelen megállapodást bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén 

azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

IV. Kapcsolattartás 

 

11./ Felek együttműködésüket az alábbi kapcsolattartójuk útján valósítják meg: 

 

- a KBC részéről: 

Beleznai Róbert térségi menedzser 

telefon:…………………………. 

email.: ………………………….. 

 

- a Települési Önkormányzat részéről:  

Kláricz János polgármester 

telefon: …………………… 

email:……………………… 

 

V. Záró rendelkezések 

 

12./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

13./ Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő jogvita eldöntésére 

kizárólagosan a Gyulai Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Gyulai Törvényszék 
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az illetékes. 

 

14./ Jelen megállapodást Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…/2015. (XI. 20.) határozatával hagyta jóvá. 

 

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés 

után jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. 

 

 

Békéscsaba, 2015. ………………………. 

 

Bucsa, 2015…………………………….. 

  

____________________________________ ____________________________________ 

            Közép-Békési Területfejlesztési 

               Önkormányzati Társulás 

        Bucsa Község Önkormányzata 

                        képviseletében                     képviseletében 

                         Izsó Gábor                      Kláricz János   

                             elnök                       polgármester 

 

 

 

3. napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulás által módosított Üzemeltetési 

Koncepció és Díjpolitika elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ülésen felvett harmadik napirendi pontot, a 

DAREH Önkormányzati Társulás által módosított Üzemeltetési Koncepció és Díjpolitika 

módosításának elfogadását.  

Az előzmény minden képviselő számára ismert, mert az előző ülésen fogadta el a testület a 

DAREH Önkormányzati Társulás anyagát a Díjpolitikával kapcsolatosan.  

Több önkormányzat azonban nem fogadta ezt el, és olyan tartalmi módosítások történtek 

benne, melyeket újra meg kell tárgyalni a társulást alkotó testületeknek is.  

A DAREH Társulás által megküldött előterjesztés részletesen tartalmazza a módosításokat.  

Kéri, hogy a képviselők ismerjék meg, és fogadják el a módosításokat.  

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: A díjak csökkentésre kerültek, hiszen ha arányaiban 

nézik a díjakat és az edények mérete kisebb, a díjak ugyan alacsonyabbak, összehasonlítva a 

mostani mérettel, árakkal – lehetséges, hogy magasabbnak tűnik a költség.  

Ezt mérlegelték, és az árakat újra alakították.  

Javasolja, hogy fogadják el a módosított díjpolitikát.  

 

Kláricz János polgármester: Egyetért, és kéri a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a DAREH Önkormányzati Társulás módosított 

Üzemeltetési Koncepcióját és Díjpolitikáját.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   87/2015.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat 

A DAREH Önkormányzati Társulás által módosított Üzemeltetési Koncepció és 

Díjpolitika elfogadása 

A DAREH Önkormányzati Társulás által módosított 

 Üzemeltetési Koncepció és Díjpolitika elfogadása 
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I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1.)  dönt arról, hogy a 2015. október 29. napján tartott ülésén hozott 80/2015. (X.29.) K.t. 

határozatát hatályon kívül helyezi, 

2.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében 

létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót a határozat mellékletét képező, - A 

DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Koncepciója - 

tartalommal elfogadja, 

3.) nyilatkozik arról, hogy a koncepció alátámasztásához benyújtott, és a részletes 

megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, 

továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót 

ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt 

befejezését követő legalább öt évig. 

II. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1.) dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 „Települési szilárdhulladék-

gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című projekt keretében 

létrehozott rendszer díjpolitikáját a határozat mellékletét képező - A DAREH Önkormányzati 

Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Díjpolitikája - tartalommal elfogadja, 

2.) nyilatkozik arról, hogy a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott 

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

vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Partnerségi kiválasztást lezáró döntés meghozatala „Bucsa Község 

szennyvíz-telep HÉSZ” elfogadásához 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a partnerségi 

kiválasztást lezáró döntés meghozatalát „Bucsa Község szennyvíz-telep HÉSZ” 

elfogadásához. 

A település rendezési tervének a HÉSZ Szerkezeti tervével kapcsolatosan a 2015. november 

13. napjára meghirdetett közmeghallgatás keretei között a lakosság tájékoztatást kapott.  

A jogszabályban nevesített és előzetes véleményezésre felkért hatóságokon túl az előzetes 

véleményezési eljárásba partnerként történő bevonását nem kérte senki, és egyéb észrevétel 

sem érkezett a tervvel kapcsolatosan.  

A továbbiakban az önkormányzat egy kérelemmel fog fordulni a főépítészhez, aki tárgyalásos 

eljárás folyamatát fogja megindítani. A levél mellékleteit az ERBO-PLAN Kft által elkészített 

tervek, a most meghozandó képviselő-testületi döntés alkotják.  

Kérte a képviselőket, ha nincs kérdés és hozzászólás, a partnerségi kiválasztást lezáró döntést 

hozzák meg „Bucsa Község szennyvíz-telep HÉSZ” elfogadásával kapcsolatosan.  

 

A képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem merült fel.  

 

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

aki elfogadja a partnerségi kiválasztást lezáró döntést hozzák meg „Bucsa Község szennyvíz-

telep HÉSZ” elfogadásával kapcsolatosan.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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88/2015. (XI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 Partnerségi kiválasztást lezáró döntés meghozatala 

„Bucsa Község szennyvíz-telep HÉSZ” 

elfogadásához 
A 2015. október 5. napjával indított partnerségi kiválasztás és „Közszemlére tételi 

eljárás a Bucsa Község szennyvíz-telep HÉSZ Szerkezeti tervével” kapcsolatban 

2015. november 13-ára meghirdetett közmeghallgatás keretében lezárult.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jogszabályban nevesített és előzetes 

véleményezésre felkért hatóságokon túl az előzetes véleményezési eljárásba partnerként 

történő bevonását nem kérte senki, továbbá a közszemlére tett HÉSZ-indító ismertetéssel 

kapcsolatban észrevétel nem érkezett.  

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a jogszabályban biztosított 

tárgyalásos eljárást a fenti tárgyú HÉSZ-szel kapcsolatban indítsa el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. napirendi pont: Bejelentések 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Kéri, hogy a Hunyadi utca útszakasza kerüljön javításra.  

A temetőnél javasolja kihelyezni a „Kamerával megfigyelt terület!” táblát. 

 

Kláricz János polgármester: Tervben van a javítás, a probléma ismert. Az útszakasz nagyon 

megrongálódott, töredezett az aszfalt. 

A táblák kihelyezésének sincs akadálya.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A Szondy utca és a Baross utca között van egy terület amit 

nagyon gazos. Javasolja ennek rendbe tételét.  

 

Kláricz János polgármester: A felmerült problémákat kezelni fogják, tájékoztatja a műszaki 

munkatársakat a teendőkről. 

 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása?  

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

részvételét, és a rendkívüli ülést 12,00 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

        Kláricz János         Pap-Szabó Katalin 

                    polgármester                                           jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

       jegyzőkönyvvezető 

 


