Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-41/2011. iktatószám
41. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 30-án
(pénteken) délután 14,15 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, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Koczka Istvánné iskola igazgató
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és a megjelent vendéget,
köszöntötte Dr. Nagy Éva körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
1./ Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatásra létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő
csatlakozásról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Döntés a Bucsa szennyvízcsatornázásához megkötött lakás-takarékpénztári szerződések
számlanyitási és első havi betéti díjának Bucsa Község Önkormányzata általi
megelőlegezéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
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1. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatásra
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntés Bucsa Község
Önkormányzatának a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatásra létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő
csatlakozásról.
Elmondta, hogy az anyagot a képviselők írásban megkapták.
Az anyagot vitára bocsátotta, megkérdezte kinek van kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat rendszerében történő részvételről szóló határozatot elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
134/2011.(09.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
rendszerében történő részvételről
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról szóló Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2011. október 14.
2./ napirendi pont: Döntés a Bucsa szennyvízcsatornázásához megkötött lakástakarékpénztári szerződések számlanyitási és első havi betéti díjának Bucsa Község
Önkormányzata általi megelőlegezéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntés a Bucsa
szennyvízcsatornázásához megkötött lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási és első
havi betéti díjának Bucsa Község Önkormányzata általi megelőlegezéséről.
Erről már elvi döntést hozott a képviselő-testület, amennyiben a Vízközmű Társulat
megalakul ezen díjak befizetésére az önkormányzat segítséget nyújt, azaz megelőlegezi
azokat, és máris lehet indítani a bankkal a tárgyalásokat. A lakás-takarékpénztári szerződések
nagy százalékban feldolgozásra kerültek, 4.615.600 Ft-ot takarnak, amit az önkormányzat
tehát első ütemben megelőlegezne a Víziközmű Társulatnak. A társulat könyvelő cége, a
KÖVITE-PLUSZ Kft munkatársai szerint is, és az elnök asszony véleménye szerint is, az
összeg a Víziközmű Társulat számláján jelenne meg, és így később is analitikus rendszerben
is kimutatható lesz, és amint a társulati hitel, vagy a befizetések kellő számban megérkeznek,
akkor abból tudná a Víziközmű Társulat az önkormányzat részére visszafizetni.
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Két verzióban gondolkodtak, egyrészt abban, hogy Megállapodás jön létre az önkormányzat
és Fundamenta között, illetve abban, hogy Megállapodás jön létre az önkormányzat a
Víziközmű Társulat között. Az a javaslata ez utóbbi jöjjön létre, azaz Bucsa Község
Önkormányzata és a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat között jöjjön létre
Megállapodás.
Felolvasta a megállapodás tervezetet.
Ha jövő év februárig annyira aktív lenne a lakossági befizetés hogy már vissza tudná fizetni a
Víziközmű Társulat, az jó lenne, de amikor a társulat felveszi a hitelt, akkor biztosan vissza
tudná fizetni az önkormányzat részére az összeget.
A szakemberek szerint és a saját meglátása szerint is a beruházás elkezdésekor a
visszafizetendő összeg már a Víziközmű Társulat részére rendelkezésre áll, ezért ha gondolja
a testület, akkor lerövidítheti a szerződésben most 5 évre szóló visszafizetési határidő, akár a
következő gazdasági év végéig.
A Megállapodás egyszerű szerkezetű, módosítható bármikor.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy ha a visszafizetés akkor kezdődik, amikor lakossági
befizetések megtörténnek, abból nem tudja visszafizetni a társulat?
Kláricz János polgármester: Amit a lakosok befizetnek az nem minden a Fundamentához
megy, hanem valamennyi marad a működési költségre is, és ahogy jóváíródnak az állami
támogatások, akkor is keletkezik mindig tartalék, de az idő még kevés ahhoz, hogy minden
összejöjjön. Amikor azonban az önkormányzat február hónapban benyújtja a második
pályázatot és megérkezik a döntés is, hogy megnyert az önkormányzat, akkor a hitelígérvény
hitellé válik és ki fogják adni a Víziközmű Társulatnak. Menetközben azonban folyamatosan
keletkezik működési tartalék. Tehát jövő évről beszélnek, akkor is a második félévről.
Úgy gondolja, hogy reális esélye van az önkormányzatnak a pályázat sikerében.
A képviselők javasolták, hogy hamarabb visszafizetheti a Víziközmű Társulat a
megelőlegezett pénzt.
A Megállapodásban a végtörlesztés határideje 2012. december 31. napjára módosulna.
Elmondta még, hogy ennek a Megállapodásnak lesz még kiegészítése, amikor a szerződések
feldolgozásra kerülnek, és erről tájékozatni fogja a képviselő-testületet és pontosan közli,
hogy mekkora volt a megelőlegezett összeg.
Megkérdezte a képviselőket kinek van kérdése, hozzászólása a napirendhez?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa
szennyvízcsatornázásához megkötött lakás-takarékpénztári szerződések számlanyitási és első
havi betéti díjának Bucsa Község Önkormányzata által megelőlegezésével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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135/2011.(09.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés a Bucsa szennyvízcsatornázásához megkötött lakás-takarékpénztári szerződések
számlanyitási és első havi betéti díjának Bucsa Község Önkormányzata általi
megelőlegezéséről
1./
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a Bucsa szennyvízcsatorna beruházáshoz kötött lakás-takarékpénztári
szerződések számlanyitási díját (4000 Ft/LTP egység), és az első havi betét díját (2350
Ft/LTP egység) megelőlegezi, és a Bucsa Község Csatornamű Viziközmű
Társulattal megkötendő „Megállapodás” mellékletét képező kimutatás alapján
számított 4.615.600 Ft-ot a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat
számlájára átutalja.
2./
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező
„Megállapodás”-t jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás”
aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Mivel a nyilvános ülésre vonatkozóan több napirendi pont nem
volt, az ülést 14,30 perckor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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