Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-37/2013. iktatószám
37. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án
(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Fenyődi Attila, Juhász Sándor
képviselők.
Távol maradt: Faluházi Sándor, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok kerüljenek kiegészítésre, még egy 7.
napirendi ponttal, amely a következő:
7. napirendi pont: Döntés az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások pályázat 3. célterületre benyújtandó pályázatról
Előadó: Kláricz János polgármester
A Bejelentések 7. napirendi pont a 8. napirendi pont lesz.
Így a kiegészített napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
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4./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A Tejcsarnok és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos
beszámolási kötelezettség
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Hozzájárulás Kertészsziget Község Önkormányzata tulajdonrész megvásárlásához a
BUCSA-ÉP Kft-nél
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Döntés az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
pályázat 3. célterületre benyújtandó pályázatról
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Egyebek
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal
kapcsolatosan.
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2013. október 31-én megtartott ülésen elfogadott, az
önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi
beszámolóját, és 2014. évi költségvetési koncepcióját, ezzel a döntéseivel megfelel a törvényi
szabályozásnak.
A szennyvízberuházás közbeszerzési eljárása folyamatban van, mellyel kapcsolatosan az
előző ülésen döntést hozott a testület a kiírás módosítására. Időközben 2013. november 19.
napján már sor került a beérkezett részvételi jelentkezések bontására. A két rész tekintetében
összesen 6 cég jelentkezett a mellékelt bontási jegyzőkönyv szerint. (A Bontási jegyzőkönyv a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok beadási határideje
2013. november 15. napján lejárt, feldolgozásuk folyamatban van, elbírálás határideje: 2013.
december 14.
A Szervezeti és Működési Szabályzat megküldésre került a Magyar Államkincstár részére, a
kincstár a benyújtott változás-bejelentési kérelemnek helyt adott.
A szociális tűzifa pályázaton elnyert 262 m3 keménylombos tűzifát az önkormányzatunk a
DALERD Zrt-től megrendelte, 2014. január 10-ei körüli, és 2014. február 10-e körüli
szállítási határidővel. A szállításra a vállalkozók ajánlatai beérkeztek, a kiválasztásra is sor
került már az anyag megküldését követően, illetve a tűzifa adásvételi szerződését is
megkötötte az önkormányzat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
110/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: A település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól
szóló rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a település
közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A rendeletalkotási kötelezettséget az új önkormányzati törvény rója az
településekre. A továbbiakban önkormányzati rendeletben lehet szabályozni azt az eljárást,
amelyet például a tavasszal lefolytattak az utcanév változással kapcsolatosan.
Ha a rendelettervezetet áttekintették a képviselők, láthatták, hogy ugyanarról az eljárás
rendről van szó, mint amit tavasszal lefolytattak, nagy változás nincs. Csak annyi a változás,
hogy a rendelet elfogadását követően e rendelet alapján kell eljárni, a részletszabályok is meg
vannak határozva. Pl. kiről lehet a közterületet elnevezni, ki kezdeményezheti, kivel kell
tárgyalni, ki tehet javaslatot, hogyan kell az utcanév táblákat kihelyezni, hogyan kell a
házszámozás során eljárni, … stb. ezeket a részletszabályokat fekteti le a rendelet.
Kéri a képviselők szíves hozzászólásait.
Biró Endre képviselő: Az Árpád sor, illetve Árpád sor utca elnevezésének megváltoztatását
kezdeményezné.
Nem is magyaros az, hogy Árpád sor utca, vagy Árpád sor, vagy Árpád utca lehetne.
Dr. Nagy Éva jegyző: Jelenleg úgy szerepel, hogy Árpád sor utca. A választások előtt nem
fognak ehhez hozzányúlni, mert legalább három hónap mire mindenki okmányt cserél.
Most ebbe nem vágnának bele, csak a választások után, mivel a körzetek már ki vannak
alakítva.
A településen a házszámozást sem fogják most alávetni ennek a rendeletnek, hiszen vannak
olyan házszámozások, amelyek nem felelnek meg ennek a rendeletnek.
A későbbieken kialakítandó házszámozásokat már e rendelet szerint fogja a jegyző meghozni.
Biró Endre képviselő: Hogyan lehet mégis „sor” egy utca nevében?
Dr. Nagy Éva jegyző: Eddig a községben nem volt csak az „utca” és a „tér” a közterület
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jellegének megnevezése. A jelen rendeletben már szerepel a „sor” elnevezés is.
Célja, hogy a lakosokat tájékoztató levélben értesíti a rendeletről, és a házszám feltüntetése
kötelezettségről.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló rendeletet.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő testületének
20/2013.(XI.29) önkormányzati rendelete
a település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. (5) bekezdésében, valamint 143. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a település közterületei elnevezéséről, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás helyi szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Általános rendelkezések
(1) A rendelet célja a közterület-nevek, és a helyi jelentőségű közlekedési nevek, valamint a
házszámok megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása, a település működéséhez
szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
(2) A rendelet hatálya Bucsa község közigazgatási területére, minden természetes személyre
és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a
szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.
(3)
Bucsa Község közigazgatási területén közterületet elnevezni, azok elnevezését
megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani csak e rendelet szabályai szerint lehet.
2.§
(1) Minden közterületet el kell nevezni. Új közterület kialakítása után, közterületként való
bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.
(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési
eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).
(3) A mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
(4) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön
hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.
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(5) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet
megváltoztatni.
3. §
(1) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a
helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az
egyszerűségre, és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól
megkülönböztethető legyen.
(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az
egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utcákat – nem lehet.
(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Személyről közterületet elnevezni halála
után legalább 25 év múlva lehet. Kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a
névadó személyiség általánosan ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.
4.§
A közterületek elnevezésének eljárási szabályai
(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Bucsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal
dönt.
(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) a település közigazgatási területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkező természetes
személy, a közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a kezdeményezés okát (mire irányul: új elnevezésre vagy elnevezés megváltoztatására)
b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,
c) a javasolt elnevezés indokát,
d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a
településen belüli elhelyezkedéséhez,
e) a javasolt elnevezés településhez kötődését,
f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.
(4) A javaslatokat a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a döntést
megelőzően tárgyalja.
(5) A közterület nevének megállapításáról, illetve megváltoztatásáról szóló Képviselőtestületi határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről, valamint az alább felsorolt
szervek értesítéséről a jegyző gondoskodik:
a) az érintett ingatlantulajdonosokat (hirdetmény útján),
b) a lakcímnyilvántartót,
c) a Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatalát,
d) a területileg illetékes ingatlan-nyilvántartást vezető Földhivatalt,
e) a Magyar Posta Zrt. bucsai postahivatalát,
f) a Szeghalmi Rendőrkapitányságot,
g) a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot (Szeghalom és Karcag),
h) az Országos Mentőszolgálatot Szeghalomi és Karcagi mentőállomását,
i) az illetékes közműszolgáltatókat
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5. §
Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai
(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.
(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a
magánutak esetén.
(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.
(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön
tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el.
(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik,
azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.
(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől
számított három hónapig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell
ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé/felé/alá kell felszerelni. A régi névtáblát
egy évmúltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.
6. §
Házszámozás
(1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet az érintett
ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl továbbítani kell a területileg illetékes járási
földhivatal felé is.
(2) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a
közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan
azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy
utcára kell megállapítani a házszámot.
(3) Az utca, tér, sor stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a
településközponttól kivezető utcák esetében a településközponttól kezdődően, míg a
településközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca
torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást
kap.
(4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.
(5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák (sor) házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.
(6) A (3) – (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek
házszámozását nem érintik.
(7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére,
ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az
ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.
7. §
(1) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet ha:
a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy csak
helyrajzi számmal meghatározott,
b) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult
növekvő számsorban található,
c) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan-
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nyilvántartásban,
d) ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a házszám megállapítása „házszám/a”,
„házszám/b”, ….. stb. megjelöléssel történhet.
(3) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a
kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.
(4) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.
8.§
Záró rendelkezések
(1) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa a jelen rendelet 6. § (8)
bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.
(2) E rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület
elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.
Bucsa, 2013. november 28.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2013. november 29.
Dr. Nagy Éva
jegyző
3. napirendi pont: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet megalkotását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A két régi rendelet, a kommunális adó, és az iparűzési adó rendelettől
eltérően ez a mostani rendelet nagyon rövid. Egyrészt nem ismétli azokat a szabályozásokat,
amelyeket törvény szabályoz, másrészt ezeket nem is kell tartalmaznia. A helyi adók
tekintetében viszonylag kevés az, amit a képviselő-testületnek rendeletalkotási jogkörében
marad. A mérték maradt, valamint a mentesség adásának lehetősége, amit önkormányzati
rendeletben szabályozhatunk. A jogszabályok változása tette szükségessé azt, hogy új
rendeletet alkossanak, a régi kommunális adó rendelet a törvényi előírásoknak sem felelt meg,
azokat ismételte, illetve a két rendelet helyett egy rendelet lesz, könnyebb lesz vele dolgozni.
Kláricz János polgármester: Lehet arra számítani, hogy 180 napot meghaladó beruházási
tevékenységet végez majd egy cég, így egyértelmű lesz, hogy naponta 5.000 Ft iparűzési adó
befizetési kötelezettsége keletkezik a cégnek. Azért is fontos, hogy megalkossák ezt a
rendeletet, mert csak január elsejétől léphet hatályba, év közben nem lehet módosítani.
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Dr. Nagy Éva jegyző: 2013. december 2. napjáig lehetett megalkotni a helyi adó rendeletet,
így ennek a kötelezettségének a képviselő-testület eleget tesz, amennyiben elfogadja.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, elfogadja a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1)
bekezdés h) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. Magánszemélyek kommunális adója
1.§
Adókötelezettség
Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.)
24.§ szerinti adóalanyokat.
2.§
Adómérték
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 3.000 Ft.
2. Helyi iparűzési adó
3.§
Adókötelezettség
Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.)
35.§ szerinti adóalanyokat.
4.§
Adómérték
Az adó mértéke:
a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a;
b) a Htv. 37.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén: 5.000 Ft naponként
c) a Htv. 37.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
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tevékenység esetén:5.000 Ft naponként
3. Általános rendelkezések
5.§
Az adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő bírság, vagy pótléktartozást
mérsékelheti vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó vagy vele közös háztartásban
élő családtagok megélhetését veszélyezteti.
4. Záró rendelkezések
6.§
(1) E rendelet 2014. január hó 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a magányszemélyek kommunális adójáról szóló
12/2003. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet, valamint a helyi iparűzési adóról szóló
13/2003.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet, a helyi iparűzési adóról szóló
13/2003.(XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2004.(XII.18.)
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Bucsa, 2013. november 28.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve, Bucsa, 2013. november 29.
Dr. Nagy Éva
jegyző

4./ napirendi pont: Bucsa
Szabályzatának módosítása

Község

Önkormányzata

Szervezeti

és

Működési

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása azért vált
szükségessé, mert az 1. mellékletben foglalt, a község fontosabb történelmi múltja néhány
helyen pontosításra kerülne.
A 2. melléklet, ami az eredeti rendelet 8. melléklete a szakfeladat rendet tartalmazza, ami
szintén módosult. Ez nemrég került módosításra, de mivel a téli közfoglalkoztatást csak úgy
lehet lekönyvelni, ha belekerül az új szakfeladat, ezért most újabb változtatást kell a Magyar
Államkincstár felé is kezdeményezni.
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Biró Endre képviselő: Az 1. mellékletben több helyen pontosításra, és változtatásra volt
szükség. Kutatásai folytán akadt olyan adatokra, nevekre, amelyeket most belefoglalt a
történelmi múlt megszövegezésébe. Mindenképpen fontosnak tartja, hogy a pontos adatok
kerüljenek bele a leírásba.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a pontosítást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
többször módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bevezetés
Bucsa Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon, a település lakossága,
önszerveződő közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttműködésével,
széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a község közügyeit, gondoskodik a
közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítása jelen és jövőbeni céljainak
megvalósításáról.
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontja, és
53.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló többször módosított 22/2008.(XII.23.)(Továbbiakban: SzMSz) önkormányzati
rendeletet alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Az SzmSz 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az SzmSz 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Bucsa, 2013. november 28.
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Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2013. november 29.
Dr. Nagy Éva

jegyző

1. melléklet

Bucsa Község fontosabb adatai, történelmi múltja
A három megye – Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok – találkozásánál fekvő
két és félezer lakosú település a középkorban a Tisza, a Körösök és a Berettyó által elárasztott
„vad-vízország” volt. A település a Karcagot Füzesgyarmattal összekötő út mentén fekszik, a
4-es számú főúttól 13 km-re. A falut három folyóvíz – a Hortobágy-Berettyó-, a Sárréti- és a
Hamvas-csatorna – mint egy szigetet öleli körül.
Békés megye legészakibb településének történelmében különleges esztendő volt a 2006.
év. Megjelent a település történelmi múltját feldolgozó dokumentumtár a Biró Endre által
írott és szerkesztett könyv, Bucsa címmel, 443 oldalon. Ekkor ünnepelte a falu ugyanis első
írásos említésének 685. esztendejét, amikor is a honfoglaló Barsa nemzetség osztozásakor
Apa fia Miklós és családja kapta 1321-ben Bucsát. A későbbiekben a középkor folyamán
hosszú ideig az e nemzetségből származó Nadányiak, később pedig a Ladányiak birtoka.
A másik jeles évforduló a török uralom utáni újratelepítést követően, az 1901. év, amikor
Bucsatelep néven még Füzesgyarmat része. Erről a Békés Megyei Közlöny 1901. szeptemberi
száma imigyen számol be:
"Békés megye legifjabb községe: Bucsa telep, örvendetes módon halad előre. Az
anyaközség: Füzesgyarmat mindent megtesz, hogy a bucsaiak boldoguljanak. Az új község
utcái szabályos egyenközű vonalakban húzódnak, az egyes porták rendes kinézése elárulja,
hogy lakói törekvő munkás emberek. Templomuk még nincs ezért az isteni tiszteleteket az
iskola helyiségében tartják. A lakosok egy része római katolikus, kik a bárándi egyházhoz
tartoznak, mivel az ottani parókia jóval közelebb esik hozzájuk, mint a szeghalmi. Az új
község lakóinak száma 1500 lélek. "
1926-tól törekedik Bucsatelep lakossága arra, hogy Füzesgyarmattól különváljon és önálló
településként működhessen.
A harmadik jeles évforduló, hogy 1941. Ettől kezdve végre önálló község a település.
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Bucsa és környéke már az újkőkor idején lakott hely volt, de megtalálták nyomát a rézkor,
bronzkor és vaskor népeinek is. Éltek itt kelták, szarmaták, sőt a római birodalom is uralta e
környéket az ásatások során feltárt régészeti leletek tanúsága szerint. A középkorban a
tatárjárás után Békés megye településeinek 50 %-a elpusztult, de Bucsa faluként említődik. pl.
"1412-ben midőn Garai Miklós nádor Békés falu mellett a szokott nyolcados törvényszéket
tartotta, a megye tisztikara egyező nyilatkozata szerint Bucsa falu és az ahhoz tartozó
Keszegestó, Szőlős sziget, Apavára Nadányi László ősi birtokául elismertetett." Noha a
középkor folyamán rendszerint feltűnik írásos említése, az itt élő nép életmódja miatt gyakran
előfordulhatott, hogy hosszabb-rövidebb ideig lakatlan volt. Annál is inkább, mivel Bucsa és
környéke a Tisza, a Körösök és a Berettyó által elöntött terület, valóságos vadvízország volt.
A középkori térképeken “Praedium Butsa” néven szerepelt ez a terület. A XVI. században
Bucsa nevét gyakran találhatjuk az adóösszeírásokban. Mivel a török hódoltság és Erdély
határa a közelben húzódott, a bucsaiak mint a környékbeli falvak népe igyekezett kihasználni
az ebből adódó lehetőségeket. A török ezt nem nézte jó szemmel és 1586-ban Ecseggel és
Ványával egy időben porig égették. Ezt követően évszázadokon át pusztává vált Bucsa,
szilajpásztorok, rétes emberek, betyárok tanyája. 1724-ben báró Harruckern János György
birtoka, 1866-ban gróf Blankenstein György birtoka, 1871. Stepan Antal birtoka 1894-ig
Schwarcz Ferenc birtoka 1895-től Springer Mária bárónő birtoka a II. világháború utolsó
éveiben pedig Wooster angol bankáré a birtok.
A falut csak a XIX. század vége felé kezdik újratelepíteni Bucsa-telep néven. 1914-ben lett
felszentelve a katolikus templom, 1926-ban pedig a református templom. 1928-ban fúrták a
falu bővizű artézi kútját. A II. világháborúban Bucsán először német, majd szovjet egységek
lettek elszállásolva. 1944. október 7-én hagyta el az utolsó szovjet katona Bucsát. 1951-ben
villamosították a községet. 1957-ben épült a Kossuth úti iskola. 1972-ben Posta, 1974-75-ben
vízvezeték hálózat és törpevízmű telep létesült, 1978-ban fogászati rendelő, 1984-ben
szolgálati lakások és bölcsőde épült. 1991-ben megszűnt a bölcsőde és Idősek Klubja létesült.
1992-ben gázvezeték-hálózat épült.
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2. melléklet
Bucsa Község Önkormányzatának Szakfeladat rendje
I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai
Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 1990. évi LXV. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
KSH száma:
15344863-8411-321-04
TB. törzsszáma:
00000000071985611
Pénzügyi körzet: 9112 Bucsa
KSH területi számjel: 0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód: 1204
TEÁOR: 8411
Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai
Kirendeltsége
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
54000117-11031215
Állami hozzájárulás számla:
54000117-11031222
Munkaügyi Központ támogatás:
54000117-11031349
Belvizes kölcsön besz. számla:
54000117-11031356
Egyéb elkülönített számla (KEOP):
54000117-11031325
Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):
54000117- 11031332
Magánszemélyek kommunális adója:
54000117-11031253
Gépjárműadó:
54000117-11031239
Iparűzési adó:
54000117-11031246
Egyéb bírság beszedési számla:
54000117-11031260
Adóbírság beszedési számla:
54000117-11031277
Pótlék beszedési számla:
54000117-11031301
Egyéb idegen bevétel számla:
54000117-11031301
Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291
Egyéb közhatalmi bevételek:
54000117-11031318
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen
összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
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II. Szakfeladat rendje:
Hatályos 2013. december 1-jétől:
Alaptevékenység (szakmai)
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
3811011 Települési hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
3811031Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
7500001 Állategészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8411141 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
8414021 Közvilágítás
8414031 Város és községgazdálkodási m. n. s szolgáltatás
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
8435331 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
8425411 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
8690521 Település-egészségügyi feladatok
8821111 Aktív korúak ellátása
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív módon
8821151 Ápolási díj alanyi alapon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
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8822031 Köztemetés
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás
8904441 Start- munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9603021 Köztemető – fenntartás és működtetés
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett kiegészítő tevékenységek
5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
5629202 Egyéb vendéglátás
6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8110002 Építményüzemeltetés
4939092 Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
8230002 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Technikai szakfeladat
8419019 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai
8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek
8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek
5. napirendi pont: A Tejcsarnok és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Tejcsarnok és a
Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos beszámolási
kötelezettséget. Ez a kötelezettség minden évben napirendre kerül, a szerződés megkötésétől
számítva 5 év elteltéig.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és Bucsa Község
Önkormányzata 2010. június 9-én megkötött „Szerződés” alapján a Tejcsarnok, és a Kossuth
u. 37. szám alatti helyiség (17 m2) mint állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba került, melyről képviselő-testületi határozat is készült.
A szerződés alapján az önkormányzat vállalta, hogy a Kossuth u. 37. szám alatti 17 m2
helyiséget, valamint a Kossuth u. 62. szám alatti (felvásárló telep) ingatlant közösségi tér
biztosítására, valamint közművelődési tevékenység céljára hasznosítja, illetve 15 évig nem
idegeníti el. Bucsa Község Önkormányzata minden év december 31-ig a Képviselő-testület
által meghozott határozatban elfogadott beszámoló alapján tájékoztatja a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-t a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 908/2), a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.)
ingatlanok hasznosításról.
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Fenyődi Attila képviselő: A Tejcsarnok épülete nem volt az önkormányzaté, csak a terület.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki az előterjesztésben részletezett beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
111/2013.(XI.29.) Képviselő-testületi határozat
BESZÁMOLÓ
a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 908/2), a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.)
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosításról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
és Bucsa Község Önkormányzata 2010. június 9-én megkötött „Szerződés” alapján a
Tejcsarnok, és a Kossuth u. 37. szám alatti helyiség (17 m2) mint állami vagyonba
tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása utáni beszámolási
kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.
A vagyonátadást követően a Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Ház épülete további 17
m2 alapterületű helyiséggel bővült. Ezzel a térrel számos rendezvényt előkészítő
tevékenységnek tudott az önkormányzat helyt adni, valamint ez a helyiség civil
szervezetek részére is segítséget nyújt azzal, hogy a helyiségben lehetőség nyílik ügyeik
intézésére, például a mozgáskorlátozottak fogadóórájának megtartására.
Az önkormányzat folyamatban lévő pályázatai kapcsán a helyiség irodaként is szolgálna
a jövőben (TÁMOP és KEOP pályázat).
A Bucsa, Kossuth u. 62. szám alatti (felvásárló telep) területet a korábban felvetett
terveinek megfelelően a továbbiakban is fenntartja, hogy közösségi tér biztosítására
hasznosítja. Ez a telek a vele belső sarokszomszédos ingatlannal, ami szintén az
önkormányzat tulajdona, azzal összenyitható és bővíthető. Továbbá az idei évben az
ökomenikus segélycsomagok osztását megelőző elhelyezésére, tárolására is alkalmas volt
az épület.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Hozzájárulás Kertészsziget Község Önkormányzata tulajdonrész
megvásárlásához a BUCSA-ÉP Kft-nél
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a hozzájárulást
Kertészsziget Község Önkormányzata tulajdonrész megvásárlásához a BUCSA-ÉP Kft-nél.
Már az írásos előterjesztés is részletesen tájékoztatja a képviselőket, valamint Ifj. Gyarmati
Imre, a kft ügyvezetője is jelen van az ülésen, így a képviselők részéről felmerülő kérdésekre
is válaszolhat.
Ifj. Gyarmati Imre érkezik az ülésre, a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője.
A BUCSA-ÉP Kft szolgáltatási területet bővített, és más Kertészsziget községben is
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szolgáltat.
Egyéb jogszabályi kötelezettségek miatt Kertészszigetnek ki kellene írni a közbeszerzési
eljárást, azonban ebben a bizonytalan világban nem szabad megengedni. Egy lehetőség van
ennek a kikerülésére, az, hogy Kertészsziget Község Önkormányzata döntött arról, hogy 20%os részesedés megvásárlásával tulajdonosa kíván lenni a BUCSA-ÉP Kft-nek. Az erről szóló
testületi döntését megküldte önkormányzatunknak. A képviselő-testületünknek kell döntenie
arról, hogy mint a BUCSA-ÉP Kft tulajdonosa hozzájárul-e Kertészsziget Község
Önkormányzata tulajdonszerzéséhez.
A kft-nek most 500.000 Ft a törzstőkéje, és ennek az összegnek a 20 %-a erejéig vételi
szándékot tett az önkormányzat.
Szívesen vennék, ha Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete is hozzájárulna a
vételhez. A vásárlást követően Bucsa Község 80 %-ban, Kertészsziget Község 20%-ban lenne
tulajdonosa a BUCSA-ÉP Kft-nek. Nem látja ennek akadályát, azért sem mert ez a Kft
számára Kertészszigetben hosszabb távon tudja a jelenlétet biztosítani a szemétszállítás terén.
Az elmúlt időszakban két alkalommal került csökkentésre a rezsicsökkentés részeként a
szilárd hulladék gyűjtés és szállítás díja, illetve azt megelőzően is nőtt egy járulékos
költséggel a Kft kiadása. A jövőre nézve mindenképpen pozitívum lenne a kft számára.
A BUCSA-ÉP Kft esetében érdemes tudni, hogy a szolgáltatás ellátható, de minden fejlesztési
tartalékot kiürített. Azonban arról is volt szó a kormány részéről, hogy a rezsicsökkentéssel
érintett, és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok valamilyen kompenzálást
kapnak. Elsősorban most a tulajdonosoknak kell meghozni a döntést, utána fog a Felügyelő
Bizottság ülésezni. Megkérdezte a képviselők véleményét.
Biró Endre képviselő: Javasolja, egyértelmű számára a döntés.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A BUCSA-ÉP Kft működésében fontos, hogy Kertészsziget
községben is szolgáltasson. Ha ez a lehetőség nem lenne, nagyon nehéz helyzetben lenne a
kft. Az önkormányzat átutalta mindig a szemétszállítás díját, függetlenül attól, hogy azt a
lakosoktól beszedte, vagy nem.
Dr. Nagy Éva jegyző: Kertészsziget községben a kommunális adó összege tartalmazza a
szemétszállítás díját. Valóban az önkormányzat átutalta a szemétszállítás díját a kft-nek, így a
behajtási munka az önkormányzatnál maradt.
A szolgáltatási szerződést a kft december hónapban a lakosokkal fogja megkötni.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A jövő évben minden kft-nek, aki szolgáltat, profitorientált
nem lehet, azon a részen, ahol a szolgáltatást nyújtja.
Kláricz János polgármester: Ehhez jól kell a költségoldalt kialakítani. Az üzleti modell
azonban olyan kell, hogy legyen, hogy tartalmazzon tartalékképzést. Ezt azonban a
rezsicsökkentés teljesen keresztül húzta.
Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A szakember által kiszámolt szállítási díjakat a kft csak egy
hónapig tudta alkalmazni a rezsicsökkentés miatt.
Juhász Sándor képviselő: Mindenképpen javasolja Kertészsziget Község Önkormányzata
tulajdonrész vásárlását.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat?
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
112/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás Kertészsziget Község Önkormányzata tulajdonrész
megvásárlásához a BUCSA-ÉP Kft-nél
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kertészsziget
község Önkormányzata 20%-os tulajdonrészt szerezzen az eddig Bucsa Község
Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló BUCSA-ÉP Kft-ben.
Felhatalmazza a polgármestert, valamint a gazdasági társaság ügyvezetőjét az adásvétel
lebonyolítására és a cégbírósági intézkedésre.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Döntés az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások pályázat 3. célterületre benyújtandó pályázatról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a döntést az EMVA
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások pályázat 3. célterületre
benyújtandó pályázatról.
Már a november 25-i ülésen megismerhették a képviselők a pályázati lehetőséget, és
döntöttek a képviselők, akkor 2. célterületre benyújtandó pályázatról, most pedig a 3.
célterületre kéri, hogy hozzanak döntést.
Javasolja, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Közösségi Ház
felújítására, korszerűsítésére, bővítésére nyújtson be pályázatot az önkormányzat nettó
30.000.000 Ft összegre.
Az előzetesen elkészült terveket és a költségvetést a képviselők rendelkezésére bocsátotta.
A képviselők megtekintették a költségvetést, és az elkészült terveket, és egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Rövid megbeszélés után a képviselőket szavazásra kérte fel.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az EMVA vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások pályázat 3. célterületre
benyújtandó pályázattal, a Közösségi Ház felújításával, nettó 30.000.000 Ft összegben.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
113/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Döntés az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
pályázat 3. célterületre benyújtandó pályázatról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
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számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatás 3.
célterület a.) pont, a megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére,
bővítésére, melynek eredményeként integrált közösségi szolgáltató tér valósulhat meg.
A pályázatot az önkormányzat nettó 30.000.000 Ft összegben kívánja benyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
teendők elvégzésére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Egyebek
Kláricz János polgármester: A képviselők kaptak egy Bontási jegyzőkönyvet KEOP-1.2.0/0911-2012-0009 azonosító számú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító telepének,
továbbá szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására.
Jelenleg a közbeszerzői eljárás van folyamatban, mely eljárás áll egy részvételi és egy
ajánlattételi szakaszból. Jelenleg a részvételi szakasz van folyamatban. A részvételre
jelentkezők beadták jelentkezésüket, így a PENTA Kft, a SWIETELSKY Magyarország Kft,
A-HÍD Építő Ztt. Ezeket a jelentkezéseket fogják még megvizsgálni és az azokban tapasztalt
hiányosságok alapján elkészült egy hiánypótlási kiírás.
A hiánypótlást az eredeti jelentkezéssel együtt ismételten áttekintve dől el, hogy mely
jelentkezők felelnek meg a részvételi dokumentációban foglaltaknak (erről is születik majd
BB jegyzőkönyv ami alapján majd testületi döntés is szükséges lesz.
Akik megfelelnek, azoknak a közbeszerző megküldi az ajánlattételi dokumentációt, mely
alapján el kell készíteniük, és a megadott határidőre be kell nyújtaniuk ajánlataikat. Az
ajánlatra ismét írható ki majd hiánypótlás, amit a BB ismét jóváhagy, majd az ajánlat és a
benyújtott esetleges hiánypótlás alapján megállapításra kerül, hogy kik az érvényes és kik az
érvénytelen ajánlattevők, kivel folytassanak le tárgyalást (erről BB és testületi döntés is
születik). Majd a tárgyalást követően megszületik a nyertes ajánlattevő (BB és testületi döntés
is keletkezik). Végül összeállításra kerül az összegzés, melyet a közbeszerző megküld az
ajánlattevőknek és az Önkormányzatnak, innentől 10 nap még a szerződéskötési tilalmi
időszak, melynek lejártát követően megköthető a szerződés.
A képviselők megköszönték a tájékoztatást.
Biró Endre képviselő: A bontási jegyzőkönyvben szerepel az „A HÍD” nevű cég, akikről az a
tudomása, hogy nem fizetik ki az alvállalkozókat. Javasolja, hogy ne engedjék meg, hogy ez a
cég részt vegyen a beruházásban.
Kláricz János polgármester: Ez a cég teljesen újként jelentkeztek be, azt hallotta, hogy ez cég
azért van, hogy referenciák szerint megfeleljenek.
Valahogyan megfogalmazzák majd a kifogásokat.
Ez a cég megpályázta mind a két munkát, a csatornahálózatot és a szennyvíztisztítót is.
A bontási jegyzőkönyvvel kapcsolatosan több kérdés nem merült fel.
Biró Endre képviselő: Szeretné, ha az önkormányzat és közte használati szerződés kerülne
megkötésre.
Kláricz János polgármester: Egyetért és kérte a képviselőket, hogy járuljanak hozzá, hogy az
önkormányzat használatba adja a Bucsa, Petőfi utcai ingatlan helyiségeit Biró Endre úrnak,
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aki a helytörténeti gyűjteményét helyezi el az épületben.
A használati szerződést megkötésére kéri, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert.
A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért Bucsa Község
Önkormányzata Biró Endre úrral használati szerződést kössön a Bucsa, Petőfi utca 4-6
ingatlan helyiségeire.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
114/2013.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Felhatalmazás Helyiség használati szerződés megkötésére Bucsa Község
Önkormányzata és Biró Endre között a Bucsa, Petőfi u. 4-6. szám ingatlan helyiségei
vonatkozásában
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János
polgármestert, hogy helyiséghasználati szerződést kössön Biró Endre, Bucsa, Széchenyi
u. 13. szám alatti lakossal, a Bucsa, Petőfi u. 4-6. ingatlan helyiségei használatára
vonatkozóan. A helyiségeket nevezett helytörténeti gyűjteményének elhelyezésére fogja
használni.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők
aktív részvételét és az ülést 16,00 órakor bezárta.

Kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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