Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-33/2011. iktatószám
33. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 25-én (hétfőn)
délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Meghívottak: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent képviselőt, Dr.
Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest.
Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel a zárt ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi zárszámadásról szóló
8/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési képviselők
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/2010. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) rendelet
módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó szabályokról szóló 18/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./ A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás KEOP1.3.0/09-11 kódszámú a „Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízminőség-javítás c.
pályázati lehívásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Egyebek
Javasolta a napirendi pontok közé felvételre a következő két napirendi pontot, az Aradi
vízátvétellel kapcsolatos döntés meghozatalát, valamint egy több gyermekes bucsai család
kérelméről szóló tájékoztatást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése,
kiegészítése?
Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt, a kiegészített napirendi pontokat elfogadásra
javasolta.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
A képviselők az előterjesztést írásban megkapták.
Rövid tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatokról.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatást.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
109/2011.(07.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi
zárszámadásról szóló 8/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a 2010. évi
zárszámadásról szóló 8/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítását. A Kormányhivatal
törvényességi észrevétellel élt, amely szerint a zárszámadási rendeletet módosítani szükséges.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A Békés Megyei Kormányhivatal azzal a
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törvényességi észrevétellel élt, hogy a 2010. évi zárszámadásban kerüljenek külön
mellékletbe a többéves kihatású kötelezettségek, és a közvetett támogatások. A rendelet ki lett
egészítve a létszámadatokkal. Ezeket az adatokat a zárszámadási rendelet eddig is tartalmazta,
de most jobban ki lettek emelve, lényegi változások nincsenek a rendeletben.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdés,
hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2010. évi
zárszámadásról szóló rendelet módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének
14/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelet
a 2010. évi zárszámadásról szóló 8/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a 2010. évi zárszámadásról a következő rendeletet
alkotja:
1.§.
(1) Az Ör. „Záró rendelkezések” elnevezésű 8. § számozása 11.§-ra módosul, és ezzel
egyidejűleg a 8.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete többéves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.”
2.§
(1) Az Ör. a következő 9. § -al egészül ki:
„9.§
(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat közvetett
támogatásairól készített kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.”
3.§
(1)

Az Ör. a következő 10.§-al egészül ki:
„10.§
Létszám adatok

(1)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évre összesített
közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám- előirányzat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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a)
b)

átlagos statisztikai állományi létszám- átlaglétszám-: 59 fő
az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 59 fő

(2)

Közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 70 fő”
4.§

(1)
(2)

Az Ör. kiegészül egy 17. melléklettel, amely e rendelet 1. mellékletét képezi.
Az Ör. kiegészül egy 18. melléklettel, amely e rendelet 2. mellékletét képezi.
5.§
Záró rendelkezések

(1)
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2011. július 25.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Kihirdetésre került: Bucsa, 2011. július 26.
Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes
Mellékletek:
1. melléklet
Többéves kihatású kötelezettségek
Sor
szám

Kötelezettség
jogcíme

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (2+3)
Tőke
Kamat

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (5+6)
Tőke

Tárgyévi
terv
10.705

2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év Összesen
10.500

6.000

27.205

7.000

7.000

3.500

17.500

3.705
0

3.500
0

2.500
0

9.705
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10.705

10.500

6.000

27.205

Kamat
Beruházás célonként
Felújítás
feladatonként
Összesen:(1+4+7+8)
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2. melléklet
Közvetett támogatások
Sorszám

Bevételi jogcím

1.
2.

Ellátottak térítési díja
Lakossági kölcsön
lakásépítéshez és
vásárláshoz
Helységek és
eszközök hasznosítása
Egyéb kedvezmény,
kölcsön
Iparűzési adó
Összesen:

3.
4.
5.
6.

Kedvezmény nélkül
elérhető bevétel
132
0

Kedvezmények összege
Adóelengedés
0
0

Adókedvezmény
0
0

Egyéb
0
0

7.070

0

0

0

2.007

1.577

0

0

10.974
20.183

2.007
3.584

0
0

0
0

3./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/2010.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a települési
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet módosítását.
Kérte a megbízott körjegyző helyettest, szíveskedjen tájékoztatást adni a rendelet
módosításával kapcsolatosan.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevétellel élt, mert a tiszteletdíj rendeletben nem volt megfelelően szabályozva az a tény,
hogy a képviselők milyen összegre jogosultak, ha a képviselő-testületi ülésről előzetes
bejelentés nélkül távol maradnak.
Ez a szabályozás fordítottan szerepelt a tiszteletdíj rendeletben, hiszen a tiszteletdíj összege
maximum 25 %-kal csökkenthető, ez a szabályozás most belekerült a rendeletbe.
Meg kell határozni, hogy mi minősül a képviselő részéről az ülésen való távolléte
indoklásaként. A képviselő a testületi ülésről való távolléte indokoltságát (pl.: betegség,
közeli hozzátartozóval kapcsolatos családi esemény, stb.) írásban igazolja a polgármester felé,
vagy előre bejelenti távollétét.
A gyakorlatban nincs ezzel probléma, de a rendeletet is megfelelően kell meghozni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a képviselőket, van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a települési
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/2010. (II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról rendelkező 1994. évi LXIV.
törvény 17. §-ának felhatalmazása alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési
képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és az önkormányzati képviselők
költségtérítéséről szóló 2/2010. (II.11.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Az Ör.1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az a képviselő, aki képviselői kötelezettségét megszegi, az ülésekről előzetes bejelentés
nélkül távol marad a következő hónapban tiszteletdíjának 25 %-kal csökkentett összegére
jogosult.”
(2) Az Ör. 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő a testületi ülésről való távolléte indokoltságát (Pl.: betegség, közeli
hozzátartozóval kapcsolatos családi esemény, stb.) írásban igazolja a polgármester felé, vagy
előre bejelenti távollétét.”
(3) Az Ör. 1.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2.§
Záró rendelkezések
(1)
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
(2)
Bucsa, 2011. július 25.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Kihirdetve: 2011. július 26.
Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló
9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
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Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A rendelettel kapcsolatosan szintén
törvényességi észrevétel érkezett, és a rendeletből ki kell venni az „államilag finanszírozott”
kifejezést, mert ez ellentétes volt a kormányrendelettel. Az önkormányzati rendelet
megszövegezésének többi része nem változik. Hátrányt az eddigi pályázók közül nem
szenvedett senki, mivel eddig minden pályázó részesült támogatásban.
Kláricz János polgármester: A rendelet tervezetet a képviselők írásban megkapták.
Megkérdezte a képviselőket, van- valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló
9/2011.(IV.10.) rendelet módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011.(VII.26) önkormányzati rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – tekintettel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben foglaltakra – az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az Ör. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„ (1) „A” típusú ösztöndíjpályázatot nyújthatnak be Bucsa területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók:
- akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium
és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, első alapképzésben, első kiegészítő
alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.”
(2) Az Ör. 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„ (2) „B” típusú ösztöndíjpályázatot nyújthatnak be Bucsa területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló tanulók:
- akik a benyújtás évében utolsó éves érettségi előtt álló középiskolások, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkezők, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyertek, de érettségivel rendelkeznek, és állami felsőoktatási intézménybe, illetve az
Oktatási és Kulturális Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján
nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, első alapképzésre, első
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kiegészítő alapképzésre, első szakirányú továbbképzésre, valamint első akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre kívánnak jelentkezni.
2.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Bucsa, 2011. július 25.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Kihirdetve: 2011. július 26.
Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes
5./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 18/2008.(XI.21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a lakások és helyiségek
bérletére vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ezt a módosítást
szeretnék eszközölni, mivel a lakosság részéről egyre több igény érkezik arra, hogy akár a
konyhát, akár a Közösségi Ház épületét lakodalmak, egyéb családi rendezvények tartására
igénybe kívánják venni. Az igénybevételre bérleti díjat kell fizetni a lakosságnak. A mostani
rendeletben azonban csak egy tétel volt szabályozva, a bérleti díj 300.- Ft/m2/hó összegben
volt megállapítva, de ezt nehéz alkalmazni, hiszen csak egy-két napra szeretnék igénybe venni
pl. a lakodalmak tartására.
Megkérdezte a képviselőket, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatosan.
Továbbá szeretnék megemelni a bérleti díjat (jelenleg 2.000 Ft+áfa) a terem alkalomszerű
használatára, pl. azok részére, akik csak árusítani szeretnének a Közösségi Házban, nettó
3.000 Ft + áfa lenne ez a bérleti díj. Szeretnék ezzel visszaszorítani azt a tevékenységet,
amellyel a helyi vállalkozók forgalmát gyengítik ezek az árusok.
A 3.000 Ft óránkénti összeg, bár nem olyan túl nagy az emelés, de egyfajta jelzés is az árusok
számára. Akkora helyiséget már nem lehet 2.000 Ft+áfa összegért igénybe venni.
A képviselők rövid megbeszélést tartottak, és úgy döntöttek, hogy tegyenek olyan feltételt
még a rendeletbe, mely szerint minimum három órára ki kell venni a termet annak, aki
árusítani szeretne.
A képviselők ezzel a feltétellel egyetértettek.
Ez a mostani szokásokhoz képest már jelentős változást mutatna.
Azzal, hogy az önkormányzat 5.000 Ft-ért lehetőséget biztosít arra, hogy árusítást folytasson
a Közösségi Házban egy vállalkozó, akkor a helyieket mindenképpen gyengítik.
Faluházi Sándor alpolgármester: A helyi iparűzési adó megfizetésével tudnák ezt
ellensúlyozni.
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Kláricz János polgármester: Az iparűzési adó nyilván jelentősebb bevétel lenne, de nem
fogják tudni azt kimutatni azt, hogy mennyi lett volna az iparűzési adó, és mennyi a bérleti
díj. A helyi vállalkozók azonban mindent megtesznek azért, hogy szabályosan árusítsanak.
Biró Endre képviselő: Azokra az árusokra is ki lehetne vetni az iparűzési adót, akik itt
árulnak. Miért nem lehet kivetni?
Kláricz János polgármester: A székhelye szerinti önkormányzathoz kell az iparűzési adót
megfizetniük.
Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Azt lehetne, hogy a vállalkozó az iparűzési
adóját megosztja.
Biró Endre képviselő: Nem helyesli azt, hogy a községen házalók járnak, tollfelvásárló
közlekedik. Kéri, hogy a körjegyző csináljon próbavásárlást, és ne engedje meg ezeket a
felvásárlásokat.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy van még egy javaslat, ami az, hogy 25.000
Ft/nap, és rávetíthető a napközis konyhára is. A bérbevétel előtt van egy óraolvasás, és a rezsi
költségek is a bérlőt terhelik, valamint ki kell takarítani a termet.
A konyha igénybevételekor, ha főzést is kérnek a bérlők, akkor a dolgozók túlóráját az
önkormányzat tudja fedezni a bevételből.
Az önkormányzat érdeke az lenne, ha valaki bérbe veszi a helyiséget, akkor az egészet kérje,
és így minden egy helyen elkészíthető lenne. A lakossági igények folyamatosan jönnek, volt
már névadó, akartak már lakodalmat is tartani.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy a Petőfi utcai iskolában mennyi bérleti díjat fizet az
Alföld Sat Kft?
Kláricz János polgármester: Az Alföld Sat Kft egyrészt oszlopbérleti díjat fizet, de van
megállapodás erre, ami az adás-vételi szerződéssel egyidejűleg meg lett kötve.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, hogy először a módosítást szíveskedjenek elfogadni, amely szerint a
nem lakás célú helyiségek bérletére vonatkozó „C” pontot úgy szabályozná a testület, hogy a
„Egy helyiség alkalomszerű használata esetén: 3.000 Ft/óra a bérleti díj, és a helyiségek
bérbevételének minimális ideje: 3 óra.”
A képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítást elfogadták.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki elfogadja a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 18/2008.(XI.21.)
önkormányzati rendelet módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelete
a lakások és helységek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 18/2008. (XI.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII .tv. (Ltv.) 3. § (1)-(2) bekezdése, 4. §
(3) bekezdése, 19. § (1)-(2) bekezdése, 20. § (3) bekezdése, 36. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § -ban
meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helységek bérletére vonatkozó szabályokról
szóló 18/2008. (XI.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint
módosítja.
1.§
(1) Az Ör. 6. mellékletének „C” pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„C
Nem lakás célú helyiségek bérlete
- Egy helyiség alkalomszerű használata esetén: 3.000 Ft/óra.
- A helyiségek bérbevételének minimális ideje 3 óra.
- Egész épület használata esetén 25.000.-Ft/nap
A díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.
Az önkormányzat feladat és hatáskörébe tartozó kötelező alap és önként vállalt kiegészítő
feladatok ellátásához kapcsolódó rendezvények céljára a helyiséget az önkormányzat
térítésmentesen biztosítja.”
2.§
Záró rendelkezések
(3)
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2011. július 25.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Kihirdetve: 2011. július 26-án
Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes
6./ napirendi pont: A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú a „Környezet és Energia
Operatív Program Ivóvízminőség-javítás c. pályázati lehívásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú a „Környezet és Energia
Operatív Program Ivóvízminőség-javítás c. pályázati lehívásával kapcsolatos döntés
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meghozatala napirendi pontot. A kormányzat meghozta azt a döntést, amely lehetőséget
biztosít az önkormányzat arra, hogy az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos projekt
saját erő költsége teljes összegére az önkormányzat az EU Önerő Alapra nyújt be támogatást.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki elfogadja a
Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív
Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtását és a
beruházás finanszírozását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
110/2011.(07.25.) Képviselő-testületi határozat
A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia
Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat
benyújtása és a beruházás finanszírozása
1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív
Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció
második fordulójára nettó 18 173 831 246 Ft beruházási összeggel.
2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített
mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 3 961 582 798 Ft
önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső 134 901 582,- Ft
összegben önerőként biztosítja az alábbi táblázatokban foglaltak szerint.
Település
Almáskamrás
Békés
Békéscsaba
Bélmegyer
Bucsa
Csabaszabadi
Csanádapáca
Csárdaszállás
Csorvás
Dévaványa
Doboz
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Gerendás
Geszt
Gyomaendrőd
Gyula-Városerdő
Kamut
Kertészsziget
Kétegyháza
Kétsoprony
Körösladány

Önrész összesen
(Ft)
13 622 297 Ft
298 736 496 Ft
1 094 446 173 Ft
15 013 863 Ft
134 901 582 Ft
4 513 863 Ft
35 917 535Ft
6 682 429 Ft
58 591 319 Ft
116 575 713 Ft
64 709 076 Ft
148 645 230 Ft
165 049 965 Ft
47 934 142 Ft
21 289 805 Ft
187 091 899 Ft
9 249 848 Ft
14 630 192 Ft
30 598 092 Ft
52 791 629 Ft
13 976 126 Ft
114 772 879 Ft

Önerő Alap
Önkormányzati
támogatás
saját forrás
11 426 199 Ft
2 196 098 Ft
251 540 235 Ft
47 196 261 Ft
704 627 777 Ft
389 818 396 Ft
12 651 904 Ft
2 361 959 Ft
110 712 008 Ft
24 189 574 Ft
3 315 761 Ft
1 198 102 Ft
26 845 540 Ft
9 071 995 Ft
5 628 241 Ft
1 054 188 Ft
43 649 029 Ft
14 942 290 Ft
98 167 691 Ft
18 408 022 Ft
41 695 300 Ft
23 013 776 Ft
120 853 740 Ft
27 791 490 Ft
138 162 645 Ft
26 887 320 Ft
34 341 931 Ft
13 592 211 Ft
18 096 334 Ft
3 193 471 Ft
157 550 752 Ft
29 541 147 Ft
5 761 964 Ft
3 487 884 Ft
12 319 953 Ft
2 310 239 Ft
24 867 345 Ft
5 730 747 Ft
39 135 207 Ft
13 656 422 Ft
10 383 570 Ft
3 592 556 Ft
96 640 002 Ft
18 132 877 Ft
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Köröstarcsa
Körösújfalu
Kötegyán
Lőkösháza
Medgyesbodzás
Méhkerék
Mezőberény
Mezőgyán
Murony
Nagykamarás
Okány
Pusztaottlaka
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szabadkígyós
Szeghalom
Tarhos
Telekgerendás
Újiráz
Újszalonta
Vésztő
Zsadány
Összesen

4.
5.

34 811 356 Ft
6 272 249 Ft
18 970 210 Ft
39 018 788 Ft
13 538 806 Ft
34 641 659 Ft
145 036 391 Ft
103 616 565 Ft
17 509 649 Ft
26 675 675 Ft
33 509 335 Ft
6 618 774 Ft
151 024 905 Ft
20 174 596 Ft
37 437 198 Ft
302 195 730 Ft
11 335 100 Ft
19 677 641 Ft
32 604 095 Ft
1 515 146 Ft
93 430 980 Ft
162 227 797 Ft
3 961 582 798 Ft

29 319 038 Ft
5 285 096 Ft
15 977 292 Ft
24 704 056 Ft
11 382 681 Ft
29 169 549 Ft
122 133 497 Ft
85 216 200 Ft
14 744 276 Ft
22 378 835 Ft
28 235 628 Ft
5 510 662 Ft
127 182 840 Ft
16 997 370 Ft
24 105 308 Ft
250 458 167 Ft
9 545 793 Ft
12 670 578 Ft
25 925 841 Ft
1 277 949 Ft
78 709 214 Ft
133 304 739 Ft
3 042 607 737
Ft

5 492 318 Ft
987 153 Ft
2 992 918 Ft
14 314 732 Ft
2 156 125 Ft
5 472 110 Ft
22 902 894 Ft
18 400 365 Ft
2 765 373 Ft
4 296 840 Ft
5 273 707 Ft
1 108 112 Ft
23 842 065 Ft
3 177 226 Ft
13 331 890 Ft
51 737 563 Ft
1 789 307 Ft
7 007 063 Ft
6 678 254 Ft
237 197 Ft
14 721 766 Ft
28 923 058 Ft
918 975 061 Ft

Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.
A Projektre és a településre vonatkozó tervezett finanszírozási források és várható
ütemezésük:

A projekt finanszírozási terve
EU támogatás (KEOP)
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)
EU Önerő Alap támogatás
Önerő
Hitel
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)
Összesen
ÁFA
Mindösszesen

2012
232 270 021
40 988 827
58 483 061
66 725 388
0
0
398 467 298
99 616 824
498 084 122

2013
6 852 897 607
1 209 334 872
1 726 049 239
498 183 988
0
0
10 286 465 707
2 571 616 427
12 858 082 134

2014
2015 Összesen
4 989 272 191 5 971 362 12 080 411 181
880 459 798 1 053 770 2 131 837 267
1 256 571 472 1 503 965 3 042 607 737
353 642 480
423 204 918 975 061
0
0
0
0
0
0
7 479 945 942 8 952 300 18 173 831 246
1 869 986 485 2 238 075 4 543 457 812
9 349 932 427 11 190 375 22 717 289 058
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A projekt finanszírozási terve - Bucsa
EU támogatás (KEOP)
Központi költségvetés hozzájárulása (KEOP)
EU Önerő Alap támogatás
Önerő
Hitel
Egyéb idegen forrás (üzemeltetői hozzájárulás)
Összesen
ÁFA
Mindösszesen

2012
7 646 997
1 349 470
2 097 762
4 091 922
0
0
15 186 152
3 796 538
18 982 690

2013
2014
229 359 858 166 373 448
40 475 269 29 360 020
62 919 132 45 640 388
12 033 809
8 054 186
0
0
0
0
344 788 068 249 428 043
86 197 017 62 357 011
430 985 086 311 785 054

2015 Összesen
199 490 403 579 794
35 204 71 219 964
54 725 110 712 008
9 657 24 189 574
0
0
0
0
299 076 609 701 339
74 769 152 425 335
373 845 762 126 674

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap
támogatására 110 712 008,- Ft összegben. Az EU Önerő Alap pályázat kapcsán Bucsa
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1224/2011.(VI.29.) Korm. határozat
végrehajtása során kidolgozásra kerülő, releváns jogi szabályozást maradéktalanul
figyelembe veszi a teljes 134 901 582,- Ft önrész finanszírozása tekintetében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kláricz János polgármester
6.

7. napirendi pont: Az Aradi vízátvezetéssel kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: A települések egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítására
felmerült a lehetősége az Aradi vízátvezetésnek, melynek révén szükségtelenné válna a
víztisztító rendszer alkalmazása. A Romániából történő vízátvétel műszaki kidolgoztatásáról
korábban a bucsai önkormányzat is döntött.
A magyar-román határtól az első magyarországi vízelosztó pontig kiépítendő vízvezeték, mint
önálló beruházás megvalósítására és működtetésére az önkormányzatok közösen önálló
pályázatot kívánnak benyújtani. Az önkormányzatok az Együttműködési Megállapodás
megkötésével tulajdonközösséget hoznak létre, és mint tulajdonközösség a fenti beruházásra
önálló pályázatot nyújtanak be a gesztor önkormányzat, mint közös képviselőjük útján. A
támogatás kedvezményezettjei az önkormányzatok lesznek., a beruházás során létrejövő
javak, eszközök, szellemi termékek a felek osztatlan közös tulajdonába kerülnek.
A pályázat benyújtásához szükséges az együttműködési megállapodás csatolása, melynek
elfogadásáról minden tagtelepülés képviselő-testületének döntenie kell.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testültet tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az aradi
vízátvezetéssel kapcsolatos együttműködési megállapodást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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111/2011.(07.25.) Képviselő-testületi határozat
Az aradi vízátvezetéssel kapcsolatos Együttműködési Megállapodás elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.) az Aradi Vízátvezetésre vonatkozó Együttműködési Megállapodást elfogadja, az
abban foglalt célok megvalósulását támogatja.
2.) Felhatalmazza Kláricz János polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Kláricz János polgármester az Együttműködési Megállapodás aláírásáért
Határidő: 2011. július 30.
8. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Rövid tájékoztatást adott egy több gyermekes család kérelméről,
akiknek nincs villany a lakásban, és már villanyszámla tartozásuk nincs, de a villamos
energiát már olyan szabványnak megfelelő szekrénybe helyeznék vissza, amelynek a
kialakítása többmint százezer forint. Ezt az összeget teljes egészében a család nem tudja
bevállalni, hat gyermeket nevelnek. Szociális segélyre ilyen esetben nincs lehetőség.
A beszélgetések során abban maradtak, hogy a család be tudja azt vállalni, hogy a százezer
forint 50 %-át, a másik 50 %-ot pedig polgármesteri döntéssel rendkívüli segély formájában
tudná hozzátenni, ahhoz hogy legyen áram a lakásban. Ha maradna még 20-30 ezer forint a
fenti összegen felül, akkor azt rendkívüli szociális kölcsön formájában visszafizetné a lakos.
Ezt a tájékoztatást a képviselő-testület felé azért intézi, hogy ilyen esetek előfordulhatnak, de
amennyire lehet spóroljanak, de ha már segítenek akkor olyan családon szeretne segíteni, akik
maguk is bevállalták az áram visszaköttetésének egy részét, a hat gyermek nevelésén felül.
Egyedül az a részét nem tudják megfizetni, ami a műszaki kivitelezés. Ezt nem az is E-ON
szolgáltató végzi, hanem olyan vállalkozó, akinek erre jogosultsága van.
A képviselők a tájékoztatást elfogadták.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Dr. Serester Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy az idei falunap programját mikor
ismerhetik meg?
Kláricz János polgármester: A 2011. évi Falunapi programok hamarosan véglegesítésre
kerülnek. Szeretnék Kökös, Monospetri és Zimándújfalu községek képviselők fogadni, egy
baráti beszélgetéssel, vacsorával. Készülnek a programok.
Zimándújfalu egy új kapcsolat. A beszélgetések hamar közös hangot találtak, és a
belvízelvezetéssel kapcsolatos projekt megvalósításával kapcsolatosan szeretnének
együttműködni.
Zimándújfaluban a múlt héten volt a falunap, és nagyon vendégszeretőek voltak.
A falunappal kapcsolatosan támogatói leveleket küldtek ki, és apránként jönnek is a
támogatások. Szerényebb falunap lesz, de szeretnének minél színvonalasabb programot
szervezni.
Az étkeztetést, a szállást szeretnék helyben és olcsón megoldani.
A képviselők még további kötetlen beszélgetést folytattak a falunappal kapcsolatosan.
Faluházi Sándor alpolgármester: Tájékoztatást adott a kökösi látogatásról. A vendéglátás
kifogástalan volt, a programok jók voltak, jól érezték magukat.
Volt egy kihelyezett megyei tanácsülés is, ahol az aktuális fejlesztésekről is szó esett.
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Ezt koszorúzás követte, a település 550 éves alkalmából. Ezt kulturális műsor követte.
Később az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tartott bemutatót, amelyet most szerveztek újra.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a víziközmű
társulat szervezése 68 %-on áll, az előzetes egyeztetések alapján augusztus 18-án lenne az
alakuló közgyűlés. A szervezés eredményes volt, látszik hogy a községben megérett már erre
a gondolat az emberekben, annak ellenére, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak az
emberek.
Elmondta, hogy szükség van még egy döntés meghozatalára, amit BUCSA-ÉP Kft Társasági
Szerződése módosításával kapcsolatosan szükséges meghozni, és a döntésnek a 04-09006800/49. sz. cégbírósági végzés alapja.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
BUCSA-ÉP Kft változás bejelentési eljárásában a cégváltozás elfogadására, és az új
Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról, a könyvvizsgáló mandátumának megújításával
és az ehhez kapcsolódó Társasági Szerződés módosításáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
112/2011.(07.25.) Képviselő-testületi határozat
A Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 04-09-006800/49 sz. végzésének alapján a
BUCSA-ÉP Kft. változásbejegyzési eljárásban a cégváltozás elfogadására és az új
Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról, a könyvvizsgáló mandátumnak
megújításáról és az ehhez kapcsolódó társasági szerződés módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a BUCSA-ÉP Kft (Székhelye:
5527. Bucsa, Kossuth tér 6. cgj: 04-09-0068000) egyszemélybeni (az üzletrész 100 %-ának)
tulajdonosa, a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztásáról, a
könyvvizsgáló mandátumnak megújításáról szóló Társasági szerződés módosítását a fenti
számú cégbírósági végzésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2011. augusztus 4.
Kláricz János polgármester: Mivel rendkívüli nyilvános ülésen több napirendi pont nem volt,
megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 16,30 órakor bezárta.
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Dr. Nagy Éva
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