Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-4/2014. iktatószám
4. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én
(szerdán) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula, Dr. Sereser Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné, Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársak.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását, melyeket
kiegészítené még három napirendi ponttal, amelyek az 5./ napirendi pont, a bejelentések előtt
kerülnének megtárgyalásra, és így a Bejelentések a 8. napirendi pont lesz.
5./ Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító
telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község csatornahálózatának
FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására”
tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013 azonosító számon megjelent hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési eljárás részvételi
szakaszát lezáró döntés meghozataláról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Döntés a vidékfejlesztési miniszter 8/2014. (I.31.) BM rendelete szerinti támogatás
igénylésének bejelentéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása
pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
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1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott feladatok ellátására
érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Az ALFÖLDVÍZ Zrt 2014. évi, a településre vonatkozó tervezett rekonstrukciókkal
kapcsolatos tájékoztatás megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalása, és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bejelentések
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a meghívóban kiadott napirendi pontokkal
kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel a képviselők részéről kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a napirendi pontok
elfogadását. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi
pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi első pontot, a tájékoztatást a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Elmondta, hogy a képviselő-testület döntött az
önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalásával kapcsolatosan. Az
elektronikus rendszerben az igénylés határidőben regisztrálásra került. Sok önkormányzat, így
a bucsai önkormányzat is kevés információval rendelkezett ezzel kapcsolatosan, talán azért is,
hogy ne tudjon felkészülni erre az eseményre. A konszolidációval 3.690.626 Ft támogatást
fog az önkormányzat kapni. Az önkormányzat megküldte a „Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos BM EU Önerő Alap pályázat
benyújtására meghozott 95/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat módosítását a KözépBékési Társulás felé. Február 4-én már a munkaterületet is átadták, elindult a munka. Bíznak
benne, hogy a 2015. májusig kitűzött munkát el is tudják végezni.
Faluházi Sándor alpolgármester: Az ivóvízminőség-javító Program magában foglal egy
hálózat rekonstrukciót is. Igaz, hogy a két beruházás párhuzamosan is folyhatna, sőt úgy lenne
jó, ha mire már ideérne a regionális vízhálózat, akkorra kész lenne a községben a hálózat.
Kiderül majd, hogy kiket, mennyi alvállalkozót tud behozni az ALFÖLDVÍZ Zrt. Ez azért is
fontos, mert a Vízmű is szeretne bekerülni ebbe az „vérkeringésbe’, hiszen a szakmai
felügyelet is fontos, és később is a Vízmű lesz az üzemeltető.
Kláricz János polgármester: A Képviselő-testület döntésével hozzájárult a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2014. évi
működtetési költségei biztosításához, erről a döntésről a társulás elnökét az önkormányzat
tájékoztatta.
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Azóta már volt társulási ülés, és azzal az információval szolgálhat a képviselőknek, hogy a
döntésükhöz képest csökkent a hozzájárulás összege.
Az önkormányzat tájékoztatta a CSALI Horgászegyesületet arról, hogy elviekben támogatja a
horgászegyesület kérelmét és elképzeléseit a horgásztó építése terveivel kapcsolatosan.
Reméli, hogy a Horgászegyesület elnökével is tud majd tárgyalni, és kellően átbeszélni,
egymással szembeállítani a két földterületet. Minden a földcserével kapcsolatos döntést a
testület elé szeretne hozni döntéshozatalra.
Javasolja, hogy a Horgászegyesület törekedjen arra, hogy közhasznú szervezetté alakuljon,
jóval több támogatást, és nagyobb tervek megvalósítását remélhetik.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, kiegészítése.
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatás elfogadását. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2014.(II.05.) 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: Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott
feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, amely az
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott feladatok ellátására érkezet
ajánlatok elbírálása. A Gazdasági Bizottság álláspontját a képviselők megismerték.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 2013 decemberében meghatározta a 2014.
évi belső ellenőrzési tervet. A feladatok ellátására ajánlatokat kért. A felkérésre két ajánlat
érkezett. Az egyik ajánlattévő Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő,
aki a Képviselő-testület 118/2013.(XII.18.) határozattal elfogadott 2014. évi belső ellenőrzési
tervben szereplő belső ellenőri munka elvégzésére 20 ellenőri napra, összesen 160 óra ellenőri
kapacitás figyelembe vételével 640.000 Ft + 172.800 Ft ÁFA, összesen: 812.800 Ft összegben
tette meg ajánlatát.
Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítésére: 100.000 Ft + 27.000 Ft ÁFA, összesen: 127.000 Ft
összegben tett ajánlatot.
A második ajánlattevő: Cs. A. Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai
Attila Csaba ügyvezető volt, aki a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda finanszírozásának
felhasználása, foglalkoztatási jogviszonyok szabályszerűségének ellenőrzésére 10 munkanap
felhasználásával 210.000 Ft összegben, a Bucsa Község Önkormányzata gépjármű
üzemeltetésének, és elszámolásának szabályszerűsége, kiküldetések és elszámolásuk
ellenőrzésére 10 munkanap felhasználásával 210.000 Ft, összesen: 420.000 Ft összegben
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adott ajánlatot, (plusz a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összege).
Az eredeti ajánlatokat a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Javasolta a Cs.A.Cs. Kft ajánlatát elfogadni, mind a kettes együttes ülésen, mind a Gazdasági
Bizottsági ülésen is részleteiben megtárgyalták mindkét ajánlatot és erre az ajánlattevőre esett
a választás.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott feladatok ellátására érkezett
ajánlatok közül Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai Attila
Csaba ügyvezető ajánlatát.
Bucsa Község Önkormányzata 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
12/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott feladatok
ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzatánál
elvégzendő 2014. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok ellátására
érkezett ajánlat közül Cs. A. Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr.
Cséffai Attila Csaba ügyvezető ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a belső ellenőrzési feladatok ellátásra szóló
szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Az ALFÖLDVÍZ Zrt 2014. évi, a településre vonatkozó tervezett
rekonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatás megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot az ALFÖLDVÍZ Zrt
2014. évi, a településre vonatkozó tervezett rekonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatás
megtárgyalását. Az ALFÖLDVÍZ Zrt elkészítette a településre vonatkozó, 2014. évi tervezett
rekonstrukciókkal kapcsolatos tájékoztatást, melyet az előterjesztéshez csatolok.
Az ivóvizes rekonstrukciós táblázata szerint a javaslat 5.000.000 Ft, mely három csomópont
(Kossuth utca – Ságvári utca – Zrínyi utca = 1.900.000 Ft
Rákóczi utca – Kossuth utca =
1.400.000 Ft
Petőfi utca =
1.700.000 Ft)
rekonstrukcióját foglalja magában.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Az alpolgármester úr
információját szeretné kérni.
Faluházi Sándor alpolgármester: Az a javaslata, hogy a képviselő-testület vegye figyelembe,
hogy az elkövetkezendő időben az ivóvízhálózat teljes rekonstrukciója beruházás fog
megvalósulni, az Ivóvízminőségjavító-program keretében. Ezért azt javasolja, hogy a testület
ne fogadja el az ALFÖLDVÍZ Zrt ajánlatát.
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Ebben a rekonstrukciós anyagban szereplő összes terveket beírta Vízmű a felújítások közé, ha
még se maradhatnának benne, akkor is megkérdeznék a Vízmű dolgozók javaslatát, a
fontossági sorrendről. Fölösleges az önkormányzat forrását erre fordítani, ha egyébként is
felújításra kerül az ivóvízhálózat.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, a maga részéről is ez az álláspontja,
és meglátása. Az idei ívben biztosan bevállalható ez, hogy ne fogadják el a rekonstrukciós
ajánlatot.
Faluházi Sándor alpolgármester: Változni fog a vízdíj is, hiszen az is több tételből adódik
össze, de még nem lehet tudni, hogy melyik tétel változik.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki, az ALFÖLDVÍZ Zrt
2014. évi, a településre vonatkozó tervezett ivóvizes rekonstrukciók táblázata szerinti
5.000.000 Ft értékben javasolt rekonstrukciós munkálatokra vonatkozó ajánlatot nem hagyja
jóvá.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következező határozatot hozta:
13/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat
Az ALFÖLDVÍZ Zrt 2014. évi, a településre vonatkozó tervezett rekonstrukciókkal
kapcsolatos tájékoztatás megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALFÖLDVÍZ Zrt 2014. évi, a
településre vonatkozó tervezett ivóvizes rekonstrukciók táblázata szerinti 5.000.000 Ft
értékben javasolt rekonstrukciós munkálatokra vonatkozó tervezetet nem hagyja jóvá.
Felkéri a Polgármestert, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt vezetőjét tájékoztassa a Képviselőtestület döntéséről.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
megtárgyalása, és elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot a Bucsa Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megtárgyalását, és elfogadását.
A Gazdasági Bizottság tárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetését, ahol már
tájékoztatták a képviselőket, hogy sikerült lecsökkenteni a forráshiányt.
A költségvetés főösszege nagyságrendekkel nagyobb összeget mutat az évekkel ezelőtti
megszokottnál, aminek az az oka, hogy a szennyvízberuházás költsége betervezésre került.
A fejlesztési kiadásokat nem befolyásolja az, hogy a BM EU Önerő pályázaton az
önkormányzat sikeresen pályázott, és ott a Víziközmű Társulat által vállalt 160 millió feletti,
a szennyvízberuházáshoz szükséges saját erő 100 %-át, azaz 31 millió forintot nyert az
önkormányzat. Jelenleg még nincs aláírt átdolgozott anyag arra, hogy az 1080 ingatlanra
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betervezett hozzájárulási összeg milyen mértékben csökkenhet azáltal, hogy az önkormányzat
kérelme a Közreműködő Szervezet előtt van, és kérelmezi az önkormányzat pályázata
támogatottságának intenzitását. Tehát a 160 millió forint az az összeg, amit a pályázat
benyújtásakor vállalt a Víziközmű Társulat, azonban az önkormányzat megbízott egy céget, a
DÉLVÍZ Zrt-t, akik egy vagyonértékelést elvégezve kimutatást készítenek arról, hogy
mennyivel csökkenhet a lakosság hozzájárulása. Tehát jelenleg a Víziközmű Társulat által
vállalt hozzájárulás fog csökkenni, és a pályázatban megítélt támogatás intenzitása fog nőni.
A költségvetést a képviselők részleteiben már többször átbeszélték, 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
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
1.
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szervére.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szerve
1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2.
Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetése
3. §
Az önkormányzat konszolidált bevételei
(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 1 682 234 ezer Ft
ezen belül: 40 209 ezer Ft intézményi működési bevétellel,
15 700 ezer Ft helyi adó bevétellel,
2 300 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel,
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460 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok,
218 187 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
56 641 ezer Ft támogatásértékű bevételek
12 430 ezer Ft adott kölcsönök visszatérüléssel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetési bevételeinek és kiadásainak
mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2014. évi konszolidált
költségvetési bevételeit részletezve a 2. számú melléklet, a 2014. évi összevont felhalmozási
bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
4.§
Az önkormányzat konszolidált kiadásai
(1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 1 682 234 ezer Ft
ezen belül: 107 618 ezer Ft személyi juttatással,
23 598 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
81 623 ezer Ft dologi kiadással,
60 855 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással,
66 597 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
945 ezer Ft adott kölcsönökkel,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási célú kiadásokkal,
2 000 ezer Ft általános tartalékkal
3 691 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetési kiadásait részletezve a 3. számú
melléklet tartalmazza.
5.§
Az önkormányzat konszolidált kiadásai és bevételei
Az önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait
mérlegszerkezetben az 5. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat összevont működési
és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
6. §
Az önkormányzat konszolidált létszámkerete
(1)
A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 64 főben
állapítja meg (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 39 fő.)
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a képviselő-testület a 7. számú
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
3.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
7. §.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:
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a)

1 682 006 ezer Ft bevétellel és ezen belül:
40 209 ezer Ft intézményi működési bevétellel,
15 700 ezer Ft helyi adó bevétellel,
2 300 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel,
460 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok,
218 187 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek,
56 413 ezer Ft támogatásértékű bevételek
12 430 ezer Ft adott kölcsönök visszatérüléssel állapítja meg.

b)

1 682 006 ezer Ft kiadással és ezen belül:
77 032 ezer Ft személyi juttatással,
14 507 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
79 889 ezer Ft dologi kiadással,
66 597 ezer Ft ellátottak juttatásaival,
60 855 ezer Ft pénzeszköz átadással,
945 ezer Ft adott kölcsönökkel,
1 336 307 ezer Ft felhalmozási kiadással
2 000 ezer Ft általános céltartalékkal
3 691 ezer Ft finanszírozási kiadás
40 183 ezer Ft intézményfinanszírozással állapítja meg.

(2) Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A
finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
8. §
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 64 főben állapítja meg (ebből
közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 39 fő)
4.
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetése
9.§
(1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését:
a) 40 411 ezer Ft bevétellel, és ezen belül:
40 411 ezer Ft működési célú bevétel állapítja meg.
b) 40 411 ezer Ft kiadással, és ezen belül
30 586 ezer Ft személyi juttatással,
8 091 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal,
1 734 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg.
(2)

A képviselő-testület a közös hivatal engedélyezett létszámát: 12 főben állapítja meg.
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(3)
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal éves finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet
tartalmazza.
5.
A 2014. évi költségvetést bemutató további mellékletek
10.§
(1) Az önkormányzat közvetett támogatásai a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek középtávú tervét a 11. és 12.
melléklet mutatja be.
(3) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. §
bekezdésében- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2014. évben 38 650 forint.
6.
Az önkormányzat általános tartaléka és az azzal kapcsolatos hatáskör
11.§
(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék: 2.000 ezer Ft
(2) A képviselő- testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a polgármesterre
átruházza.
7.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12.§
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben -a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben – saját hatáskörben módosíthatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles
tájékoztatni. A képviselő-testület –első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
13. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi
előirányzataikon felüli működési többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal
egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
14. §
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozási
módja: folyószámlahitel igénybevétele a számlavezető pénzintézettől.
15. §
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Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan
működő költségvetési szervei 2014. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési
kiadásainak előirányzatát használhatják fel.
8.
Záró rendelkezések
16.§
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014.
január 1. napjától kell alkalmazni.
Bucsa, 2014. február 5.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2014. február 6.
Dr. Nagy Éva
jegyző
(Az 5. / napirendi pont bejelentések helyett az ülésen felvett 5. napirendi pont)
5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító
telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község csatornahálózatának
FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására”
tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013 azonosító számon megjelent hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési eljárás
részvételi szakaszát lezáró döntés meghozataláról.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utólag, ötödikként felvett napirendi pontot, a
Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község szennyvízcsatornázása”
című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában
„Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA
KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti
tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására” tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ
19209/2013 azonosító számon megjelent hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró döntés
meghozataláról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a részvételi jelentkezések benyújtására nyitva álló határidő
2013. november. 19. napján 10 óra 00 perckor lejárt, mely határidőig 6 (hat) részvételi
jelentkezést nyújtottak be. A Bíráló Bizottság a csatolt „Bíráló Bizottság ülésének
jegyzőkönyve”, valamint „Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról” c.
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dokumentumban foglalt megállapításokat tette. (mellékelve). Az Összegezés a Közbeszerzési
Felügyeleti Főosztály részére 2013.12.18-án a Közbeszerzési tanácsadó megküldte, melyre a
Szabályossági tanúsítványt 2014.01.31. napján állították ki.
Az összegezésben foglaltakra is tekintettel, az előterjesztő javaslatot tesz a döntéshozónak,
hogy az Összegezésben foglaltak szerint:
- a tárgyi közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát az 1.-2. rész tekintetében
nyilvánítsa eredményessé;
- Az AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. (5071 Besenyszög, Kígyós
major) részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényessé, és a részvételi jelentkezőt
az 1. rész tekintetében hívja fel ajánlattételre az ajánlattételi felhívás
megküldésével;
- Az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) részvételi
jelentkezését nyilvánítsa érvényessé, és a részvételi jelentkezőt az 1. rész
tekintetében hívja fel ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A Bucsa Híd Konzorcium [konzorcium vezető: A-Híd Építő Zrt. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.); konzorciumi tag: Hídtechnika Kft. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)] közös részvételi jelentkezését nyilvánítsa
érvényessé, és közös részvételi jelentkezőket az 1. rész tekintetében hívja fel
ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényessé, és a részvételi jelentkezőt az 1.
rész tekintetében hívja fel ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/E.) részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényessé, és a részvételi
jelentkezőt a 2. rész tekintetében hívja fel ajánlattételre az ajánlattételi felhívás
megküldésével;
- A SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B.
épület V.) részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényessé, és a részvételi
jelentkezőt a 2. rész tekintetében hívja fel ajánlattételre az ajánlattételi felhívás
megküldésével;
- A Bucsa Híd Konzorcium [konzorcium vezető: A-Híd Építő Zrt. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.); konzorciumi tag: Hídtechnika Kft. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)] közös részvételi jelentkezését nyilvánítsa
érvényessé, és közös részvételi jelentkezőket a 2. rész tekintetében hívja fel
ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
részvételi jelentkezését nyilvánítsa érvényessé, és a részvételi jelentkezőt a 2. rész
tekintetében hívja fel ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg a végső döntést a közbeszerzési eljárás
részvételi szakaszát lezáróan.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következező határozatot hozta:
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14/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában „Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekt keretében Bucsa Község szennyvíztisztító
telepének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti, továbbá Bucsa Község csatornahálózatának
FIDIC PIROS könyv szerinti tervezői és generálkivitelezői feladatainak ellátására”
tárgyú, 2013. 10. 25. napján KÉ 19209/2013 azonosító számon megjelent hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési eljárás részvételi
szakaszát lezáró döntés meghozataláról
A Képviselő Testület
a tárgyi közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát az 1.-2. rész tekintetében
eredményessé nyilvánítja;
- Az AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. (5071 Besenyszög, Kígyós
major) részvételi jelentkezését érvényessé nyilvánítja, és a részvételi jelentkezőt
az 1. rész tekintetében felhívja ajánlattételre az ajánlattételi felhívás
megküldésével;
- Az OMS Környezetvédelmi Kft. (2890 Tata, Bacsó Béla út 37.) részvételi
jelentkezését érvényessé nyilvánítja, és a részvételi jelentkezőt az 1. rész
tekintetében felhívja ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A Bucsa Híd Konzorcium [konzorcium vezető: A-Híd Építő Zrt. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.); konzorciumi tag: Hídtechnika Kft. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)] közös részvételi jelentkezését érvényessé
nyilvánítja, és közös részvételi jelentkezőket az 1. rész tekintetében felhívja
ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
részvételi jelentkezését érvényessé nyilvánítja, és a részvételi jelentkezőt az 1.
rész tekintetében felhívja ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/E.) részvételi jelentkezését érvényessé nyilvánítja, és a részvételi
jelentkezőt a 2. rész tekintetében felhívja ajánlattételre az ajánlattételi felhívás
megküldésével;
- A SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B.
épület V.) részvételi jelentkezését érvényessé nyilvánítja, és a részvételi
jelentkezőt a 2. rész tekintetében felhívja ajánlattételre az ajánlattételi felhívás
megküldésével;
- A Bucsa Híd Konzorcium [konzorcium vezető: A-Híd Építő Zrt. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.); konzorciumi tag: Hídtechnika Kft. (1138
Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)] közös részvételi jelentkezését érvényessé
nyilvánítja, és közös részvételi jelentkezőket a 2. rész tekintetében felhívja
ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével;
- A STRABAG-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
részvételi jelentkezését érvényessé nyilvánítja, és a részvételi jelentkezőt a 2. rész
tekintetében felhívja ajánlattételre az ajánlattételi felhívás megküldésével.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
-
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6. napirendi pont: Döntés a vidékfejlesztési miniszter 8/2014.(I.31.) BM rendelete
szerinti támogatás igénylésének bejelentéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést a
vidékfejlesztési miniszter 8/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti támogatás igénylésének
bejelentését.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy kihirdették a belügyminiszter 8/2014.(I.31.) BM rendeletét
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről.
A rendelet alapján a korábbi évekhez hasonlóan lehetősége van az önkormányzatnak a
lakossági víz ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igényléséhez. A támogatási
igényt 2014. február 14. napjáig kell az ÖNEGM rendszerben rögzíteni, és papír alapon
három példányban a Kincstár részére megküldeni. Az önkormányzatnak a rendelet
mellékletében szereplő mellékletek közül az 1. 6. 7. nyilatkozatokat kell megküldeni, a
szolgáltató pedig az 5. nyilatkozatot teszi meg. A támogatásról legkésőbb 2014. március 28.
napjáig a belügyminiszter dönt.
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
vidékfejlesztési miniszter 8/2014.(I.31.) BM rendelete szerinti támogatás igénylésének
bejelentéséről szóló határozatot.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következező határozatot hozta:
15/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a vidékfejlesztési miniszter 8/2014. (I.31.) BM rendelete szerinti támogatás
igénylésének bejelentéséről
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, mely
szerint a 8/2014. (I.31.) BM rendelet szerinti támogatás igénylésére pályázatot kíván
benyújtani, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont: A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi
Otthonos Óvoda felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés
meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a 4/2014.(I.31.) BM
rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat benyújtásához
szükséges önerőről szóló döntés meghozatalát.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 4/2014.(I..31.) BM rendelet szerint lehetősége van az
önkormányzatnak az óvoda intézménynél eszközbeszerzést, felújítást, nyílászáró cserét
végezni. Nem ismeretlen ez a pályázati elképzelés, hiszen már a tavalyi évben is volt ilyen
lehetősége az önkormányzatnak, de akkor forráshiány miatt a pályázat elutasításra került.
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A Támogatási igény összege: 29.996.223 Ft lenne, az önkormányzati saját erő összege:
3.332.913 Ft, a fejlesztés összköltsége pedig: 33.329.136 Ft.
A pályázat magában foglalja a kertészszigeti tagintézmény felújítását is. A kertészszigeti
önkormányzata a felújítás saját erő részét vállalja.
Kéri a képviselőket, hogy hozzák meg a szükséges döntést a pályázat benyújtásához.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a 4/2014.(I.31.)
BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat
benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatalával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következező határozatot hozta:
16/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat
A 4/2014.(I.31.) BM rendelet szerinti, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda
felújítása pályázat benyújtásához szükséges önerőről szóló döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda bucsai
tagintézménye és kertészszigeti tagintézménye felújítására.
Támogatási igény összege:
29.996.223 Ft
Önkormányzati saját erő összege:
3.332.913 Ft
A fejlesztés összköltsége:
33.329.136 Ft
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 10 % azaz
3.329.136 Ft összegű önerőt a 2014. évi költségvetése 3. sz. melléklete (2. sora: Felhalmozási
célú kiadások, 2.4. sora: Pályázati sajáterő) terhére biztosítja.
Bucsa Község Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy az építési
tevékenységhez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kedvező bírálata esetén a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2014. február 13., illetve a szerződés kötésre folyamatos
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy egy fejlesztési program indul
be a megye mentorálásával, Békés megyében 2020-ig több mint 7 milliárd forint
felhasználásáról kell dönteni. Ez a kezdeményezés un. fejlesztési koncepciók által kerül az
önkormányzatokhoz, és nem pályázni kell.
2015 évben fog elkezdődni, előre láthatólag Bucsa község 158 millió forintra lesz jogosult.
Kertészsziget esetében is 28-30 millió forintról beszélnek.
Nem pályázati lehetőségről van tehát szó, hanem az elképzeléseket meg fogja vizsgálni egy
szakember csoport, és ezzel megkezdődik a lehetősége annak, hogy a forrás a településre
kerüljön. Azért terjeszti ezt most a testület elé, hogy akinek van valamilyen ötlete, az
szíveskedjen megosztani a gondolatait, és gondolkozzanak együtt.
Pl. olyat, hogy direktbe úthálózat felújításra nem adnak, de ha valamilyen elkészült
beruházáshoz vezető út felújítására szól a fejlesztés, arra lehetséges.
Gazdasági élénkítést szolgáljon, vagy pl. bentlakásos idősek otthonában gondolkodhatnának,
vagy vásároljanak ingatlant és abban irodák működtetését kezdeményezzék.
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Véleményezni fogják az ötleteket, az országgyűlési képviselő támogatására is számíthatnak.
Megkérdezte a képviselőket, kinek van egyéb kérdése, hozzászólása?
Biró Endre képviselő: A Petőfi utcai, jelenleg Helytörténeti Múzeumnak helyt adó ingatlan
tekintetében lenne kérése arra vonatkozóan, hogy amennyiben lehetséges készüljön a
kerítésnek lábazata, ugyanis az a tapasztalata, hogy a kerítés alatt kutyák járnak, kelnek, és
ezzel kárt okoznak.
Kláricz János polgármester: Jelezni fogja a kérést a műszaki ügyintézők felé, és tavasszal sor
kerülhet lábazat építésre, mivel annyi anyag biztosan lesz, sóder, cement, a
közfoglalkoztatottak elvégzik a munkát.
Faluházi Sándor alpolgármester: A Petőfi utcai ingatlannál szükséges lenne a kert földjének
feltöltése is, nagyon alacsony ott a szint.
Biró Endre képviselő: Nagyon örülne, ha erre az épületre, állagának megóvására gondot
tudnának fordítani.
Juhász Sándor képviselő: Kérte, hogy a Közösségi Ház, Művelődési Ház tekintetében nézzék
meg az esővíz levezetését szolgáló csatornát, mert néhány helyen elvált egymástól, és a víz a
falon folyik.
Kláricz János polgármester: Tavasszal fognak egy bejárást végezni, és felmérnek minden
önkormányzati tulajdonú épületet.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek más kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 17,00
órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
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Dr. Nagy Éva
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jegyzőkönyvvezető
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