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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

773-36/2010. iktatószám 

 

36. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 28-án 

(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: 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: Magyar László körjegyző  

 

Lakosság részéről: 20 fő 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, a 

előadókat, a meghívott vendégeket és a körjegyzőt.  

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Javasolta a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását.  

 

Napirendi pontok:  

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 

22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3. / A BUCSA-ÉP Kft működésével kapcsolatos döntés meghozatala  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Témajavaslatok a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi ellenőrzési 

munkaterve összeállításához   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Közlekedés biztonsági bejárással kapcsolatos tájékoztatás Intézkedési Terv jóváhagyása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bejelentések   
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek a 

meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata?  

 

Mivel más javaslat nem volt, a napirendi pontokat elfogadásra javasolta. Kérte a képviselő-

testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtását.  

Elmondta, hogy a polgármesteri tisztség átadás-átvétele az előírt szabályoknak megfelelően 

megtörtént, más lejárt határidejű határozat nincs.  

Kérte a képviselőket, hogy a tájékoztatást szíveskedjenek tudomásul venni, és erről 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

144/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többször 

módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 22/2008.(XII.23.) számú, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.  

Elmondta, hogy az alakuló ülésen megválasztott külön bizottság megtartotta üléseit, és a 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait elvégezte. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is 

tárgyalta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, és további kiegészítéseket, 

javaslatokat tett. Kérte a képviselőket, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat mondják el.  

 

Juhász Sándor a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Tájékoztatta a képviselő-testület 

tagjait, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is véleményezte a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításáról szóló napirendet, és az előterjesztéshez képest további 

módosításokat javasol a rendeletbe beleilleszteni. A módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a képviselő-

testület felé elfogadásra javasolja. Megkérte a körjegyző urat, hogy szíveskedjen részletes 

tájékoztatást adni a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatairól. 

 

Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a módosító javaslatokat a 

képviselők tájékoztatás végett a kivetítőn láthatják, a zöld színnel írt szöveg belekerülne a 

Szervezeti és Működési Szabályzatba, a pirossal kijelölt szöveg pedig kikerülne a rendeletből.  
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A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait a kivetítő a szöveget követve végig 

magyarázta. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a Szervezeti és 

Működési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki a Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításáról szóló módosító indítványt elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az előterjesztést képest javasolt módosításokat, kiegészítéseket elfogadta.  

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egyetért.    

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.  

 

   15/2010.(X.29.) sz. Önkormányzati Rendelet 

15/2010.(X.29.) számú rendelete a többszörösen módosított 

22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, 

és egységes szerkezetben történő kiadásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletét az e jegyzőkönyv melléklete szerint 

alkotta meg.  

 

3./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft működésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot a BUCSA-ÉP Kft 

működésével kapcsolatos döntés meghozatalát.  

 

Felolvasta és néhány helyen magyarázta az írásban kiadott előterjesztést, amely e 

jegyzőkönyvhöz csatolva megtalálható.  

 

Az előterjesztésben foglaltakat és határozati javaslatokat vitára bocsátotta.  

 

A napirendet a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is tárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét, hogy 

szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság véleményéről.  

 

Juhász Sándor a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

tárgyalta a BUCSA-ÉP Kft működésével kapcsolatos döntés meghozatala napirendet.  

Elmondta, hogy néhány helyen a bizottság pontosításokat és módosításokat javasol az 

előterjesztéshez képest. A bizottság javasolja a BUCSA-ÉP Kft és az Önkormányzat között 

megkötött „Opciós Adás-vételi Szerződés” kerüljön módosításra, aszerint, hogy az MTZ 820 

traktor maradjon a Kft tulajdonában. Erre a lízingszerződés miatt van szükség. A tegnapi 

ülésen még kérdőjeles volt, hogy a konyha dolgozói milyen törvény hatálya alatt kerülnének 

foglalkoztatásra az önkormányzatnál, a Munka Törvénykönyve, vagy a Közalkalmazottak 

jogállása szerinti törvény alapján. A kiadott határozati javaslat 12. pontját is javasolja a 
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bizottság módosítani aszerint, hogy „Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kötelezettséget vállal, hogy a BUCSA-ÉP Kft. által ellátott közfeladatokat a hulladékkezelés 

kivételével saját eszközeivel, saját szakfeladat rendjének keretei közt elvégzi, s a 

feladatnövekedés kiadásait és bevételeit költségvetésébe betervezi, 2011. évi költségvetési 

rendeletét e határozatban foglaltakra figyelemmel alkotja meg, valamint 2010. évi 

költségvetési rendeletét e határozatnak megfelelően módosítja.” 

A javasolt módosítások után a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a BUCSA-ÉP Kft működésével 

kapcsolatos döntések meghozatalával a kiegészítésekkel módosított előterjesztés szerint a 

képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen nyitva maradt kérdésekre 

összefoglalva adott választ. Elmondta, hogy a Munka Törvénykönyve alapján az 

önkormányzathoz átszervezés miatt foglalkozatott dolgozókat a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény alapján kell alkalmazni. A bizottság az „Opciós adás-vételi 

szerződés” módosítását javasolta, mert a BUCSA-ÉP Kft az MTZ traktor lízingeli, és ha a 

traktor átkerülne az önkormányzathoz az egy hitel elbírálási folyamatot vonna maga után. Ez 

bonyolult folyamat, ezért azt javasolja, hogy a traktor is maradjon a kft tulajdonában.  

 

A Jóléti Horgásztó működtetését az önkormányzat pályázatban vállalta, ezt nonprofit módon 

kell üzemeltetni. A későbbiekben az üzemeltetést az önkormányzat fogja végezni.  

 

Dr. Serester Zoltán távozik az ülésről, így a jelenlévők száma 7 főről 6-ra csökken, a 

szavazatok száma 7-ről 6-ra csökken 

  

Kláricz János polgármester: Felolvasta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatokat. 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, a 

BUCSA-ÉP Kft végelszámolásának leállítása című határozatot, miszerint a 

66/2010.(05.26.) sz. képviselő-testületi határozat a 76/2010.(06.16.) KT határozat által 

módosított határozat szövegével együtt e határozat meghozatalának napjával hatályát 

veszti. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft (székhelye: 

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. cgj: 04-09-006800) egyszemélybeni (az üzletrész 100%-ának) 

tulajdonosa elhatározza a BUCSA-ÉP Kft végelszámolásának leállítását. 

 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása?  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

145/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A BUCSA-ÉP Kft végelszámolásának leállításáról 

A 66/2010.(05.26.) sz. képviselő-testületi határozat a 76/2010.(06.16.) KT határozat 

által módosított határozat szövegével együtt e határozat meghozatalának napjával 

hatályát veszti.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft (székhelye: 5527. 

Bucsa, Kossuth tér 6. cgj: 04-09-006800) egyszemélybeni (az üzletrész 100%-ának) 

tulajdonosa elhatározza a BUCSA-ÉP Kft végelszámolásának leállítását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Orvos István ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 
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Kláricz János polgármester: Felolvasta ugyanezen előterjesztésen belül a következő határozati 

javaslatot.  

Először a módosító indítványt kell a képviselő-testületnek elfogadni, amely úgy hangzik, 

hogy „Az „Opciós szerződést” (61/2010.(05.26.) sz. KT határozat szerinti) módosítani 

szükséges a lízingelt vagyontárgy (MTZ traktor) nem kerül át az önkormányzat tulajdonába. 

A BUCSA-ÉP Kft teljesítse a lízing szerződésbeli kötelezettségét.” 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadta. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a módosító indítvánnyal 

kiegészített határozatot fogadja el a testület, a BUCSA-ÉP Kft vagyonáról történő tulajdonosi 

döntésről. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, 

hogy a „67/2010.(05.26.) sz. képviselő-testületi határozat a 76/2010.(06.16.) KT határozat 

által módosított határozat szövegével együtt e határozat meghozatalának napjával hatályát 

veszti. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft (székhelye: 5527. 

Bucsa, Kossuth tér 6. cgj: 04-09-006800) egyszemélybeni (az üzletrész 100%-ának) 

tulajdonosa elhatározza, hogy a BUCSA-ÉP Kft mindennemű vagyona az önkormányzat 

tulajdonába kerül, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges valamennyi 

eszközt térítésmentesen a kft használatába adja. Az „Opciós szerződést” (61/2010.(05.26.) sz. 

KT határozat szerinti) módosítani szükséges a lízingelt vagyontárgy (MTZ traktor) nem kerül 

át az önkormányzat tulajdonába. A BUCSA-ÉP Kft teljesítse a lízing szerződésbeli 

kötelezettségét.” 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

146/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A BUCSA-ÉP Kft vagyonáról történő tulajdonosi döntésről   

A 67/2010.(05.26.) sz. képviselő-testületi határozat a 76/2010.(06.16.) KT határozat 

által módosított határozat szövegével együtt e határozat meghozatalának napjával 

hatályát veszti.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft (székhelye: 5527. 

Bucsa, Kossuth tér 6. cgj: 04-09-006800) egyszemélybeni (az üzletrész 100%-ának) 

tulajdonosa elhatározza, hogy a BUCSA-ÉP Kft mindennemű vagyona az 

önkormányzat tulajdonába kerül, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához 

szükséges valamennyi eszközt térítésmentesen a kft használatába adja. 

Az „Opciós szerződést” (61/2010.(05.26.) sz. KT határozat szerinti) módosítani 

szükséges a lízingelt vagyontárgy (MTZ traktor) nem kerül át az önkormányzat 

tulajdonába. A BUCSA-ÉP Kft teljesítse a lízing szerződésbeli kötelezettségét.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Orvos István ügyvezető 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a BUCSA-ÉP Kft feladatellátásának 

csökkentéséről, a korábbi koncepció elvetéséről, ezzel kapcsolatos határozatok hatályon kívül 

helyezéséről.  

Felolvasta a határozati javaslatot.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a 

BUCSA-ÉP Kft átszervezését követően a BUCSA-ÉP Kft feladatait a hulladék gazdálkodás 
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kivételével Bucsa Község Önkormányzata végzi, az önkormányzat saját szakfeladat rendjében 

2011. január 1-jétől.  

A BUCSA-ÉP Kft által korábban ellátott közfeladatok végzésére vonatkozó, közüzem 

létrehozására irányuló terveit az önkormányzat e határozattal elveti.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete e határozata kibocsátásának napjától a 

83/2010.(07.02.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletével együtt, és a 84/2010.(07.02.) 

képviselő-testületi határozat mellékletével együtt hatályát veszti.   

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

147/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A BUCSA-ÉP Kft feladatellátásának csökkentéséről, a korábbi közüzemi koncepció 

elvetéséről, ezzel kapcsolatos határozatok hatályon kívül helyezéséről 

A BUCSA-ÉP Kft átszervezését követően a BUCSA-ÉP Kft feladatait a hulladék 

gazdálkodás kivételével Bucsa Község Önkormányzata végzi, az önkormányzat saját 

szakfeladat rendjében 2011. január 1-jétől.  

A BUCSA-ÉP Kft által korábban ellátott közfeladatok végzésére vonatkozó, közüzem 

létrehozására irányuló terveit az önkormányzat e határozattal elveti.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete e határozata kibocsátásának napjától a 

83/2010.(07.02.) sz. képviselő-testületi határozat mellékletével együtt, és a 

84/2010.(07.02.) képviselő-testületi határozat mellékletével együtt hatályát veszti.   

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Felolvasta a következő határozati javaslatot, melyet írásban a 

képviselők megkaptak. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az eredetileg kiadott előterjesztéshez képest módosítás 

történt a 6. pontban.  

„6. pont: A BUCSA-ÉP Kft. konyhaüzemeltetést végző dolgozói részére az önkormányzat 

felajánlja, hogy munkakörükben, munkabérükben, szabadságukban változtatás nélkül, a 

Közalkalmazotti Törvény hatálya alá tartozó, határozatlan idejű munkaviszonyba, próbaidő 

kikötése nélkül, 2011. január 01. napjától alkalmazza őket.” 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az eredetileg kiadott előterjesztéshez képest módosítás 

történt a 12. pontban is:  

„12. pont: Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy 

a BUCSA-ÉP Kft. által ellátott közfeladatokat a hulladékkezelés kivételével. saját 

eszközeivel, saját szakfeladat rendjének keretei közt elvégzi, s a feladatnövekedés kiadásait és 

bevételeit költségvetésébe betervezi, 2011. évi költségvetési rendeletét e határozatban 

foglaltakra figyelemmel alkotja meg, valamint 2010. évi költségvetési rendeletét e 

határozatnak megfelelően módosítja.” 

 

A határozati javaslat egészének felolvasása után vitára bocsátotta az előterjesztést.  

Kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Tájékoztatásul elmondta, hogy az átszervezéssel 

kapcsolatosan mind az átvevő, mind az átadó munkahelynek 30 nappal korábbi írásbeli 

tájékoztatási kötelezettsége van a dogozó felé. A dolgozónak 15 napja van arra, hogy 

nyilatkozzon, hogy elfogadja-e a tájékoztatásban foglaltakat, nyilván a foglalkoztatásról, a 
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bérezésről, stb.. Amennyiben 15 napon belül nem nyilatkozik a dolgozó, akkor azt úgy kell 

tekinteni, hogy nem fogadja el a felajánlott munkát.   

 

Orvos István ügyvezető: A konyhán lévő készletekkel kapcsolatosan kérdezte, hogy hogyan 

kerülnek át az önkormányzathoz? 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ha a konyhai alapanyagok is a vagyonát képezik a kft-nek, 

akkor azok is, mint más vagyontárgy kerülnek át az önkormányzathoz. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Ha 2010. december 31. napjával lezárt üzleti évben 

ha szerepel olyan leltárkészlet, mint élelmezési anyag, az bekerül a Kft könyvelésébe, 

onnantól kezdve a kft vagyona, tehát át kell, hogy kerüljön az önkormányzathoz.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-testület, mint tulajdonos egy utasítást 

fogalmaz meg a BUCSA-ÉP Kft további működtetésével kapcsolatosan, amelyet az 

ügyvezető fog lebonyolítani. Ami döntés most született tehát egy tulajdonosi elhatározás.  

 

Magyar László körjegyző: Tájékoztatásul elmondta, hogy amiről most a képviselő-testület 

dönt, 2011. január 1-jéig, egy folyamat. A képviselő-testület elhatározza, hogy mit kíván a 

saját vagyonával tenni, hiszen minden az önkormányzat tulajdona. A számviteli 

szabályoknak, és a munkaügyi szabályoknak megfelelőn le fogja bonyolítani az átadás-

átvételeket, úgy, hogy abban nem csorbulhat semmi és senki. Azért lett a határidő is úgy 

szabva, hogy a feladat átvállalások 2011. január 1-jével történjenek meg. Egyrészt azért, hogy 

a gazdálkodás és a költségvetés rendezett legyen, lezárható legyen, és az új üzleti év 

megnyitható legyen. Másrészt azért, hogy azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kell tenni 

a dolgozók felé, legyen idő még kihirdetni, közölni, végrehajtani. Időben vannak ahhoz, hogy 

ezeket meg tudja tenni az önkormányzat. Természetesen senki nem foszt ki senkit, hiszen a 

tulajdonosi döntés meghozatalát követően furcsa lenne olyan logikát folytatni, hogy a tulajdon 

úgy lép fel, hogy a tulajdonosra kíván hatni, hogy mit tegyen a tulajdonos. A tulajdonosi 

döntés meghozatalát követően minden folyamatot végig kell vinni.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő úr visszajött az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 6 -főről 

7 főre emelkedik, a szavazatok száma pedig 6-ról 7-re emelkedik.  

 

Harmati Gyula képviselő: A környezetvédelmi hatósággal folyamatosak az egyeztetések. 

Van-e arra remény, hogy ez az önkormányzat számára kedvezően fog lezárulni, illetve meg 

van-e szándék arra, ha ez sikerül, akkor a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységet is az 

önkormányzati szakfeladatként látnák el. 

 

Kláricz János polgármester: Ez az elsődleges cél. Változott a hulladékgazdálkodási törvény, 

és remélte az önkormányzat, hogy megkapja az engedélyt az önkormányzat, de még nem 

adták ki az engedélyt a kft nevéről az önkormányzat nevére.  

Amíg a hatósággal az egyeztetések lezajlanak, és az engedélyek is beszerzésre kerülnek, 

akkor újra fogja a képviselő-testület ezt a témát tárgyalni. Nem akar sokkal előrébb menni, de 

a körjegyzőségen belül a két település közül Kertészsziget esélyt lát abban, hogy Bucsával 

társulásként végezhesse ezt a hulladékgazdálkodási tevékenységet. A jogszabály ad 

lehetőséget a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység társulás útján való ellátására.  

 

Harmati Gyula képviselő: Ha az önkormányzat fogja szakfeladatként ellátni a tevékenységet, 

akkor nem lesz feladata tovább a kft-nek. 
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Kláricz János polgármester: Ha nem lesz feladata a kft-nek. akkor a végelszámolást végre 

fogja hajtani az önkormányzat, ez nem is lehet kérdéses. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Az MTZ traktor lízingelésének idejéig kénytelen lesz a kft-t 

fenntartani. Ha az önkormányzat nem akarja egy összegben kifizetni a traktort, akkor célszerű 

a kft-t fenntartani ennek idejéig. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy a kft ügyvezetőjét bízza meg a képviselő-testület, 

hogy folytasson tárgyalásokat a bankkal a traktor lízing futamidejének lecsökkentésére.  Nem 

hangzott el ugyan még, de előzetesen olyan megbeszélések folytak, hogy a kft-t 6 hónapra 

kívánják még fenntartani. Annyi időn belül biztosan eldől az, hogy a hatósági engedélyezési 

oldal miként alakul. Ha a kormány még további jogszabály módosításokat eszközöl is, ezzel 

kapcsolatosan, ezek akkora lebonyolódnak és tisztábban fognak látni. Ha az átszervezések 

lebonyolódnak, akkor a hulladékgazdálkodásból és a szippantásból a kft a 2.250.000 Ft-os 

hitelkártyáját le tudja nullázni 6 hónapon belül, és akkora a lízingszerződést is ki lehetne 

futtatni. De ez újabb testületi döntést fog igényelni. Most arról döntenek, hogy a tulajdonosi 

akaratként történő határozatban foglalt átszervezéseket szeretnék elvégezni. Megkérdezte a 

képviselőket, van-e még valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a határozati 

javaslatot elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a 

következő határozatot hozta: 

148/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Egyes önkormányzati feladatok ellátásának módjáról a BUCSA-ÉP Kft. 

(Székhelye: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. cgj: 04-09-006800) feladatellátásának 

csökkentéséről 

A 68/2010.05.26.) sz. KT határozat és az azt módosító 76/2010. 06.16.) sz. KT határozat e 

határozat meghozatalának napjával hatályát veszti.  

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes önkormányzati feladatok 

ellátásáról a következők szerint rendelkezik: 

1. A szilárd és folyékony hulladékszállítást az önkormányzat a BUCSA-ÉP Kft. útján 

végzi tovább. 

2. A bucsai jóléti horgásztó üzemeltetését 2011. január 01. napjától az önkormányzat 

saját eszközeivel, saját szervezetén belül, szakfeladat rendjében végzi. A tó 

üzemeltetését az „építményüzemeltetés” 8110002 szakfeladaton kell elszámolni. A 

változásról a szolgáltatások igénybe vevőit hirdetményi úton kell értesíteni. 

3. Az önkormányzat a Tóparti Presszó működtetését december 1-jéig megszűntetni 

rendeli. Utasítja a kft ügyvezetőjét, hogy a megszűntetéssel kapcsolatos feladatokat 

2010. december 1-jéig hajtsa végre, az épületet tisztán, használatra alkalmas 

állapotban az árukészlettől és a más szolgáltatóktól kapott áruktól, eszközöktől 

kiürítve adja vissza az önkormányzat birtokába. Gondoskodjon a közüzemi 

mérőórákkal kapcsolatos szolgáltatói szerződések az önkormányzat nevére történő 

visszaírásáról. 

4. A gyermek, szociális étkeztetést az önkormányzat saját eszközeivel, saját szervezetén 

belül, szakfeladat rendjében végzi 2011. január 01. napjától. A térítési díjakat ezen 

időponttól Bucsa Község Önkormányzat költségvetési számlájára lehet befizetni. A 
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költségeket az iskolai és óvodai intézményi étkeztetés 5629121 szakfeladaton, (óvoda) 

az iskolai étkeztetést az 5629131 szakfeladaton, a munkahelyi étkeztetést az 5629172 

szakfeladaton, a rendezvényi étkeztetést az 5621002 szakfeladaton kell elszámolni. Az 

önkormányzat nevére szóló működési engedélyt haladéktalanul be kell szerezni.  

5. A karbantartási feladatokat Bucsa Község Önkormányzata saját eszközeivel, saját 

szervezetén belül, szakfeladat rendjében végzi. 

6. A BUCSA-ÉP Kft. konyha üzemeltetést végző dolgozói részére az önkormányzat 

felajánlja, hogy munkakörükben, munkabérükben, szabadságukban változtatás nélkül, 

a Közalkalmazotti Törvény hatálya alá tartozó, határozatlan idejű munkaviszonyba,  

próbaidő kikötése nélkül, 2011. január 01. napjától alkalmazza őket.  

Ez esetben a dolgozóknak megállapodást kell kötniük a BUCSA-ÉP Kft-vel a fennálló 

munkaviszonyuk közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.  Ez esetben 

végkielégítés, felmentési idő, szabadságmegváltás részükre nem jár. Munkába 

lépésükkor az önkormányzat úgy tekinti valamennyiüket, mintha a BUCSA-ÉP Kft-

nél teljesített szolgálati időt az önkormányzat állományában teljesítették volna. E tényt 

a munkaszerződésen az önkormányzat köteles feltüntetni. 

7. Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az ügyvezetőt, hogy a 

BUCSA-ÉP Kft könyvelőjét 2010 évben rendes felmondással bocsássa el átszervezés 

címén. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az ügyvezetőt, hogy 

Lép Pált, Zsombok Imrénét átszervezés címén 2010 évben rendes felmondással 

bocsássa el. Zsombok Imre a BUCSA-ÉP Kft alkalmazásában marad. 

8. Orvos István közalkalmazotti munkakörét átszervezés címén meg kell szűntetni, 

közalkalmazotti jogviszonyát a rendes felmondás szabályai szerint 2010 évben fel kell 

mondani. A BUCSA-ÉP Kft vezetésével az önkormányzat által megbízott személyt 

kell megbízási jogviszony alapján kijelölni.  

9. A BUCSA-ÉP Kft könyvelési feladatait haladéktalanul vállalkozásnak kell átadni. 

10. A feladatnövekedés indokolja, hogy Bucsa Község Önkormányzata állományi 

létszáma a következő munkakörökkel bővüljön:  

 2 fő szakács 

 1 fő élelmezésvezető 

 1 fő konyhai kisegítő 

11. A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

feladatnövekedés miatt 1 fő köztisztviselő álláshellyel (pénzügyi csoport ügyintéző) 

megnövekedett 2010. október 05. napjától. A jogutódlás miatt átvett feladatok melyek 

szintén feladatnövekedéssel jártak, indokolják, hogy a körjegyzőség létszáma további 

1 fő ügyintézővel növekedjék. 

12. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a 

BUCSA-ÉP Kft. által ellátott közfeladatokat a hulladékkezelés kivételével saját  

eszközeivel, saját szakfeladat rendjének keretei közt elvégzi, s a feladatnövekedés 

kiadásait és bevételeit költségvetésébe betervezi, 2011. évi költségvetési rendeletét e 

határozatban foglaltakra figyelemmel alkotja meg, valamint 2010. évi költségvetési 

rendeletét e határozatnak megfelelően módosítja.  

13. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a 

feladatnövekedés miatti átszervezés kapcsán Szervezeti és Működési Szabályzatát, az 

önkormányzat gazdálkodására vonatkozó szabályokat 2011. január 01. napjáig 

rendeletével módosítja.  

Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. december 30. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

                   Orvos István ügyvezető 

                   Magyar László körjegyző  
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4./ napirendi pont: Témajavaslatok a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi 

ellenőrzési munkaterve összeállításához   
 

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

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi ellenőrzési munkaterve összeállításához.  

Elmondta, hogy a kiadott előterjesztés még nem tartalmazott témajavaslatot, de a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottságon javaslatként hangzott el:  

- Intézményeknél különböző jogcímeken beszedett idegenpénzek kezelése 

- Az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban lévők kinevezése, munkaszerződése 

jogszerűségének felülvizsgálata. 

 

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

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az elhangzott témajavaslatot a 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi ellenőrzési munkaterve összeállításához.  

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

149/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Témajavaslatok a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi  

Belső ellenőrzési munkaterve összeállításához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társulás 2011. évi Belső ellenőrzési munkaterve összeállításához az alábbi témák 

vizsgálatára tesz javaslatot. 

1. Intézményeknél különböző jogcímeken beszedett idegenpénzek kezelése 

2. Az önkormányzat és intézményeinél alkalmazásban lévők kinevezése, 

munkaszerződése jogszerűségének felülvizsgálata  

     Felelős: Kláricz János polgármester 

        Magyar László körjegyző 

     Határidő: értelem szerint 

  
5./ napirendi pont: Közlekedés biztonsági bejárással kapcsolatos tájékoztatás 

Intézkedési Terv jóváhagyása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a közlekedés 

biztonsági bejárással kapcsolatos tájékoztatás, Intézkedési terv jóváhagyása. 

Felolvasta a határozati javaslatot, amelyet a jegyzőkönyv tartalmaz.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Kérte, hogy a körjegyző szíveskedjen tájékoztatást adni 

arról, hogy a gyalogátkelő létesítése milyen komoly előírásokkal jár.  

 

Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az  út, amely áthalad a 

községen, nem az önkormányzat kezelésében van, országos közút, amely a közútkezelő 

kezelésében van. Arra bármilyen műtárgyat, vagy közúti jelzést elhelyezni csak arra jogosult 

közúti tervező mérnök által készített terv alapján, és a közútkezelő hatóság engedélyének 

alapján lehet elkészíteni és ezt követően kivitelezni. A hatósági előírások jelenleg olyanok, 

hogy nem elegendő csak a gyalogátkelő felfestése, hanem előírják, hogy a gyalogátkelő 

helyet jelzőlámpával, jelzőtáblával, és korláttal kell ellátni. Mielőtt bármit is terveznének ezt 
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tervezővel kell elkészíttetni. Ennek a díja körülbelül egymillió forint, a kivitelezése pedig 

közel tízmillió forintba kerül, ha figyelembe veszik azt, hogy a jelzőlámpát is el kell 

helyezni, és ennek az áramellátása is költséges.  

Továbbá tájékozatta a képviselőket, és a jelenlévőket a helyi sajátosságokról, a 

közintézmények, iskola, óvoda megközelítésének útvonalairól. Gyalogátkelő helyet három 

helyen lehetne létesíteni, hiszen annak járdától járdáig kell tartani. Mindaz, hogy hová 

tervezzék a gyalogátkelő helyet, meg kell előzze az, hogy hova terveztessék.  

Elképzelhető, hogy valamikor kerékpárút is kiépítésre fog kerülni, hiszen erre vonatkozóan 

kész tervvel rendelkezik az önkormányzat.  Célszerű a gyalogátkelő hely kiépítését ehhez  is  

igazítani. Úgy nem lehet a gyalogátkelőhely kijelölését végrehajtani, hogy valahova csak 

felfestik a zebrát.  

 

Kláricz János polgármester: Jogszabályi előírásai vannak a gyalogátkelő elhelyezésének. A 

településnek és főutcának is vannak sajátosságai. Nem lehet mindenki számára megfelelő 

helyet kijelölni. Akkor lenne igazán hatékony akár csak zebra is, ha a településen mindkét 

oldalon lenne járda.  Ez is indokolja a kerékpárút elkészítését. 

 

Harmati Gyula képviselő: Javasolta, hogy valamelyik képviselő-testületi ülésre hívják meg a 

Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági munkatársát. Az előterjesztésben foglalt 

pontokban azonban van olyan, amelyet pénz nélkül is meg lehet oldani. A békéscsabai 

busznak a buszmegállóban való beállását lehet kérni.  

 

Kláricz János polgármester: A Rendőrkapitány úr most is jelen volt az ülésen, de nem tudott 

végig maradni. A közlekedésbiztonsági bejárás a nyáron megtörtént, most referál a 

képviselő-testület az Intézkedési terv jóváhagyásával.  

 

Magyar László körjegyző: Miután a képviselő-testület is egyetértett az Intézkedési terv 

jóváhagyásával, így levélben fogja az önkormányzat a Volánt kérni egy utasítás kiadására.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Javasolta, hogy ne engedjék meg, hogy a Kossuth utcán nagy 

terjedelmű járművek ne várakozhassanak. Sajnos nem látható be a szembe jövő forgalom. 

 

Kláricz János polgármester: 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, aki egyetért a közlekedés biztonsági bejárással kapcsolatos 

tájékoztatás, Intézkedési Terv jóváhagyásával, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta:  

 

150/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Közlekedés biztonsági bejárással kapcsolatos tájékoztatás  

 Intézkedési Terv jóváhagyása 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Városi Rendőrkapitányság 

2010. augusztus 23-i forgalom technikai bejárásáról készített jegyzőkönyv 

megállapításaival egyetért.  
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A szükséges közlekedési táblák cseréjét és a hiányzó táblák kihelyezését 2011. évi 

költségvetésébe betervezi, és 2011. április és szeptember hónapok közötti időben 

végrehajtja. 

Ugyancsak végrehajtja a Kossuth tér forgalom szabályozását 2011. április és szeptember 

közötti időpontban, az előírt jelzőtáblák kihelyezésével.  

A gyalogos átkelő hely létesítésével kapcsolatban jelezzük a rendőrhatóság felé, hogy a 

jelenlegi előírások mellett az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége gyalogátkelő 

hely létrehozására. Ezt az önkormányzat 4 éves működési ciklusa alatt az önkormányzat 

gazdasági programjába betervezve pályázati úton a szükséges tervezési feladatok 

elvégzését követően tudjuk megvalósítani.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

6./ napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Békés Megyei 

Vízművek Zrt a vízdíjakba egy 50 Ft-os díjat épített be, amely a rekonstrukciós alapba kerül.   

Ez az összeg most Bucsa községben 6,2 millió forint, amelybe négy csomópont van 

betervezve felújításra. A szakemberekkel átbeszélték a témát, és olyan javaslattal élnének, 

hogy ezen kiajánláson belül egy olyan módosítást szeretnének, hogy csoportosítsanak át a 

Hunyadi utca és a Vörösmarty utca sarkára tervezett munkálatokból, amely bruttó egymillió 

forint, a Kossuth utca és Bocskai sarkára, ahová nem tervezték be a meglévő tolózárak 

cseréjét. A módosítást telefonon egyeztették a Vízművel, hogy e kérés szerint kellene 

módosítani a kiajánlást.  

A munkák végzése úgy zajlik, hogy az elvégzett munkát követően teljesítés igazolás alapján 

fogja a Vízmű kiszámlázni a rekonstrukciós alap terhére a költségeket. Elképzelhető, hogy 

ezzel kapcsolatosan még megtakarítása is lesz az önkormányzatnak. Pontosan még nem 

tudják, hogy mennyi összegbe kerül így a rekonstrukció, hogy a Hunyadi és Vörösmarty utca 

elhagyásával kérné a testület a munkát. A Békés Megyei Vízmű Zrt. kérte, hogy a kiajánlást a 

képviselő-testület fogadja el, adjon egy hozzájárulás ahhoz, hogy november 2-val már a 

munkaterületet átvehessék, és a munkálatokat még ebben az évben el tudják kezdeni.  

Arra kér felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy a 6,2 millió forinton nem túlhaladva 

tudjon a munkálatokban módosításokat kérni. 

A kiajánlás azután jött, amikor már a képviselők az előterjesztések megkapták.  

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása: 

 

Orvos István ügyvezető: Megkérdezte, hogy a Vörösmarty és Hunyadi utca csomópontjánál 

milyen munka kerülne egymillió forintba?  

 

Kláricz János polgármester: A vállalkozási szerződésből olvasta fel, hogy mennyibe kerül az 

anyag, és a munkadíj és a betonút helyreállítása.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Részletes tájékoztatást adott arról, hogy milyen 

meghibásodásokból kifolyólag eredő hibákat kellene kijavítani a Hunyadi és Vörösmarty 

utcánál, a Bocskai és a Kossuth utcánál.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg alpolgármester 

urat azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vízmű munkatársaival, és vegyen részt a 

munkálatok módosításával kapcsolatos tárgyalásokban. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki egyetért 

azzal, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt által kiajánlott 6,2 millió forintos rekonstrukciós 

felújítási munkálatokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával a testület megbízza az 

alpolgármestert.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 

151/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Békés Megyei Vízművek Zrt Rekonstrukciós kiajánlásának módosítása, elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Vízművek 

Zrt által kiajánlott 6,2 millió forintos rekonstrukciós felújítási munkálatok elvégzését 

azzal, hogy módosításokat kíván benne eszközölni. 

A módosításokkal, és a munkálatokkal kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával a testület 

megbízza Faluházi Sándor alpolgármestert.  

Felelős: Faluházi Sándor alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a polgármesterré 

történő megválasztásával összeférhetetlen lett a Bucsai Kábeltelevízió Kft ügyvezetői 

megbízatása. A Bucsai Kábeltelevízió Kft-ben az önkormányzat 50 %-os tulajdonjoggal 

rendelkezik, a másik 50 %-os tulajdonjog magánkézben van. Kérte a képviselő-testület 

tagjait, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület arra, hogy a Bucsai Kábeltelevízió Kft 

taggyűlésén képviselje az önkormányzatot. A kft-ben van még egy 10 millió forintos 

kintlévőség még, ami egy engedélyezési eljárást követően válhat esedékessé a kft felé 

kifizetésként. Ezt is figyelembe véve a taggyűlésen megvitatásra kerül az ügyvezetői 

feladatok ellátása is. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek olyan irányú javaslata, hogy a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft taggyűlése során milyen elvek alapján folytassanak tárgyalásokat. 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel 

Kláricz János polgármestert a Bucsai Kábeltelevízió Kft taggyűlésén Bucsa Község 

Önkormányzat képviseletére.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

152/2010.(10.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás Kláricz János polgármester részére a Bucsai Kábeltelevízió Kft 

taggyűlésén való képviseletre 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert a Bucsai Kábeltelevízió Kft taggyűlésén Bucsa Község 

Önkormányzatának képviseletére, valamint az ügyvezető kérdésében is vegyen részt a 

döntéshozatalban. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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Harmati Gyula képviselő: Elmondta, hogy 2010. október 24-én Monospetribe tettek 

látogatást a képviselők. Nagy vendégszeretetben volt részük. Reméli, hogy a viszonozni 

tudják majd a meghívást.   

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy 2010. október 26-án, kedden a Közkincs 

kerekasztal fórumán vettek részt Biró Endre képviselővel Szeghalmon. Ez egy kulturális, 

szakmai egyeztető fórum, amely minden hónapban ülést tart. Ötletekre, pályázatokra hívták 

fel a figyelmet. A következő fórumot Vésztőn fogják tartani, amire a polgármestereket is 

meg fogják hívni.  

 

Megkérdezte, hogy mit lehet tudni a közmunka programról.  

 

Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy nagyon keveset lehet tudni még 

a közmunkáról. Újságcikkek vannak, sajtó nyilatkozatok kormánypárti és ellenzéki oldalról 

egyaránt. Olyannal találkoztak már, hogy a teljes átalakítást szeretnék kimondani. A szociális 

törvény és a gyermekvédelmi törvény hamarosan a parlament elé kerül. Bucsán az a fajta 

közfoglalkoztatás, ami volt, biztosította az önkormányzat számára azt, hogy megtakarítást 

tehessen, hiszen számos fizikai dolgozót az intézményeknél tudtak foglalkoztatni, és ezáltal 

az önkormányzat anyagi erejét kímélték. Nem a 28.000 Ft-ot kapták, hanem legalább a 

minimálbért. Úgy tűnik, hogy a közfoglalkoztatásban 30 napra zsugorodik a kötelező 

időtartam. Nincs még kidolgozva, de mindenképpen szigorításra kell számítani. Ami a 

legfontosabb, hogy az önkormányzatra fogják bízni, hogy elbírálja a rászorultságát az illető 

személynek erre a formára, gyakorlatilag inkább segély lesz, mint munkabér.  

 

Kláricz János polgármester: Bejelentette, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 

alakuló ülése 2010. október 27-én volt, a Társulás elnöke Bere Károly, Füzesgyarmat Város 

Önkormányzat Polgármestere lett, az alelnök Macsári József Szeghalom Város polgármestere 

lett. Pénzügyi Bizottsági Bizottság elnöke Papp Tibor Dévaványa polgármestere lett. Az 

Idősek Klubja nyílászáróinak cseréje 4,2 millió forint lesz, a Családsegítőnél pedig 

akadálymentesítés lesz, és egy szoba kialakítása. Minimum 10 %-os önkormányzati önerőt 

kell majd biztosítania az önkormányzatnak. Ez a későbbiek folyamán kerül megtárgyalásra.  

 

Lengyel Klára a BUCSA-ÉP Kft könyvelője megkérdezte, hogy a testület elfogadott egy 

határozatot, és nincs a határozatban benne, hogy milyen időponttal szűnik meg a dolgozó 

munkaviszonya.  

 

Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a Pénzügyi főmunkatárs elmondta, hogy azokat a 

szabályokat, amelyek a dolgozó értesítésre, a felmondásra, a felmondási idő letöltésére 

vonatkoznak, az után lehet megállapítani, hogy a testület a döntését meghozta. Amikor 

leírásra kerül a képviselő-testületi határozat, azt követően kell lebonyolítani az értesítéseket. 

Hogy ez melyik nap lesz, nem tudjuk megmondani, a funkcióban lévő ügyvezető fogja ezt 

elvégezni.  

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérte a polgármestert, hogy a Szociális kerekasztal ülését 

hamarosan hívja össze, informálódjanak a bucsai lakosok szociális helyzetéről.  

Kérte, hogy Bucsa Község Önkormányzatának honlapját aktualizálják.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a mostani önkormányzati portál szerkezet egy 

2003 évi nyertes pályázaton elnyert forrásból készült. Ennél már jóval modernebb, 

dinamikusabb portálok is léteznek már, tárgyalásokat folytat egy térségi céggel ezzel 

kapcsolatosan. 
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Mivel több napirend, hozzászólás nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést 

17,45 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  Kláricz János                                                            Magyar László  

   polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 

 

       

 


