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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-42/2012. iktatószám 

42. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-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, Dr. Serester Zoltán képviselők. 
 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 
 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Koczka Istvánné iskola igazgató 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívott előadókat és 

vendégeket, valamint Dr. Nagy Éva körjegyzőt. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

  

Ezzel az ülést megnyitotta, a meghívóban kiadott napirendi pontok közé javasolta felvenni a 

következőket: 

 

 1./ Megállapodás Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ között a kertészszigeti tanulók iskolába utaztatásával kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2. „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító 

számú projekt megvalósítási szakaszának projektmenedzsmenti feladatainak ellátása tárgyú 

hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi dokumentációjának 

jóváhagyásáról és a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító 

jelű pályázat megvalósítási szakaszában feltételes beszerzés jogi feladatainak ellátására  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító 

számú projekt megvalósítási szakasz FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrének kiválasztása 

tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás dokumentációjának jóváhagyásáról és a feltételes közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ A tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott közösségellenes magatartás 

elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 11/2012. (VI.1.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ „Szolgálati használatra” minősített irat feloldása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

A meghívóban kiadott napirendi pontok a következőek:  

 

1./  Döntés a Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

között megkötendő Megállapodásról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifára való 

jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló rendeletének megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Megállapodás elfogadása a Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének 

rendezéséről  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Felhatalmazás az önkormányzat és a háziorvosok között fennálló feladat-ellátási szerződés 

felülvizsgálatára, s annak szükség szerinti módosítására 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Döntés Csökmő Nagyközség Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz való 

csatlakozásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Egyebek 

 

1./ napirendi pont. Döntés a Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ között megkötendő Megállapodásról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a határozat meghozatalát 

Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 

megkötendő Megállapodásról. 

A képviselők az előterjesztést és a Megállapodást megkapták. 

 

A képviselők rövid megbeszélést tartottak és az előterjesztést megvitatták, a Megállapodás 

megkötésével egyetértettek.  

 

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

szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ között megkötendő Megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert az aláírásra. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   116/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

között megkötendő Megállapodásról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Bucsa 

Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti 

Megállapodás megkötésre.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú 

tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló rendeletének megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a szociális célú tűzifára 

való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet 

tervezetet. Kérte Dr. Nagy Éva körjegyzőt, szíveskedjen tájékoztatást adni a rendelet 

tervezetről. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Az 59/2012. (XI.28.) BM rendelet meghatározta azt, hogy Bucsa 

Község Önkormányzata 120 erdei köbméter tűzifa támogatásra jogosult, a támogatás mértéke 

1 828 800 Ft, az önerő pedig 304 800 Ft.  

Ezt a mennyiségű tűzifát a szociálisan rászorultak számára lehet a településen kiosztani. A 

kormányrendelet arra is ad felhatalmazást, hogy az önkormányzat a jogosultság feltételeit 

meghatározza. A rendelet tervezetet a képviselők megkapták. A rendelet részletesen 

tartalmazza a feltételeket, és az igénylés módját. A szociális ügyintézők fogják a kérelmeket 

felvenni és elbírálásra előkészíteni. Erre 2013 január hónapban fog sor kerülni. Az erdészetnél 

érdeklődtek az önkormányzat részéről, és azt a tájékoztatást adták, hogy az idei kvótát már 

kivágták, a tűzifa biztosítását már csak 2013 évben tudják biztosítani az önkormányzatnak.  

A rendeletben szó van környezettanulmányról és nyilatkozatról is, a kérelmezőknek 

nyilatkozni kell arról, hogy van a lakásban van tűzifa használatra alkalmas kályha, vagy 

kazán. Január végére kerülhet sor a tűzifa kiosztására, hiszen a kérelmek benyújtása, 

elbírálása időt vesz igénybe.  

 

Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a rehabilitációs ellátásra jogosultak is 

kérelmezhetik a szociális tűzifát?  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A rendelet háztartásokat vizsgál, és jövedelem viszonyokat. A 

lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a legbővebb egy főre eső jövedelmet határoz 

meg, így azok köre is tág. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Az önkormányzati rendelet meghatározza, hogy minimum 

mennyi fát lehet egy háztartásba juttatni, a kormányrendelet pedig maximum 5 köbméterről 

szól. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A kormányrendelet mindenhol erdei köbmétert határoz meg.  

 

Kláricz János polgármester: A rendelet a lehető legtágabban határozta meg a jogosultság 

feltételeit.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy az is mérvadó lesz, hogy mennyi kályha 

van a lakásban a kérelmezőnek?  
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Kláricz János polgármester: A jogosultság megállapításánál nem fogják figyelni, hogy 

mennyi kályha van a lakásban.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elbírálásnál nem fog differenciálni.  

 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek még kérdése? Mivel több kérdés és 

hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni aki a szociális célú 

tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló rendeletet elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

          Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifára való jogosultságról, 

és az igénylés feltételeiről 
 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazással élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva tekintettel – a 

belügyminiszternek a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendeletének 2. §. (1) bekezdésében 

meghatározott rendelkezésekre,- a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés 

feltételeiről a következőket rendeli el: 

 

                                                                1.§ 

A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális célú tűzifa igénylésének részletes feltételeit és 

a szociális rászorultság szabályait, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott aktív korúak ellátására, időskorúak 

járadékára és a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körére. 

 

                                                                2.§ 

A rendelet hatálya 

 

E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) természetes 

személyekre.  

3.§ 

Általános rendelkezések 

 

E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás természetben nyújtott átmeneti 

segélynek minősül, ezért a hatáskör gyakorlója I. fokon Bucsa község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 9/2012. (VI.1.) 

önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése alapján a polgármester. 
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                                                                4.§ 

Eljárási rendelkezések 

 

(1) E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás iránti kérelmet a Körjegyzőség 

(Bucsa) szociális ügyintézőjénél kell benyújtani a rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott nyomtatványon. 

(2) A kérelemhez csatolni kell: 

-  a háztartásban élő személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről 

szóló igazolást,  

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel 

történik (csak gáz, gáz és vegyes tüzelésű kazán-kályha, vagy csak vegyes tüzelésű 

kazán-kályha), 

- a háztartásban élő személyek, vagy legalább egy személy aktív korúak ellátásában, 

vagy időskorúak járadékában, vagy normatív lakásfenntartási támogatásban 

részesül. 

(3) A kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak 

környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek. 

(4) A kérelem benyújtásának időpontjára, határidejére vonatkozó adatokat a helyben 

szokásos hirdetmény (hirdető táblán és honlapon közzététel), útján kell közzé tenni. A 

hirdetményben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő. 

(5) E rendeletben szabályozott természetbeni támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 

számától. 

(6) E rendelet alkalmazásában a háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §. (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározottakat kell figyelembe venni. 

 

5.§ 

Szociális célú tűzifa igénylésének részletes feltételei és a szociális rászorultság 

megállapítása 

 

(1) A polgármester szociális célú tűzifát, mint természetben nyújtott átmeneti segélyt 

állapíthat meg annak a személynek: 

-  akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és 

- a háztartásban élő személyek valamelyike aktív korúak ellátására, vagy időkorúak 

járadékára, vagy normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult, és 

- a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van. 

(2) Egy jogosultra megállapítható tűzifa mennyisége minimum 4 mázsa. 

 

6.§ 

         Záró rendelkezések 

 

E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 

 

Bucsa, 2012. december 12. 

 

 

            Kláricz János                                                 Dr. Nagy Éva 

             polgármester                                                   körjegyző 
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Kihirdetésre került: Bucsa, 2012. december 13. 

                                                                                   Dr. Nagy Éva 

                                                                                       körjegyző 

 

17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

K É R E L E M 
Szociális célú tűzifa megállapításához 

I. Személyi adatok 

 

1.Kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve:………………………………………………………………………………………….. 

 

Születési neve:……………………………………………………….………………………… 

 

Anyja neve………….………………………………………………….……………………….. 

 

Születési helye, ideje:.………………………………………………….……………………… 

 

Lakóhely: 5527 Bucsa,…..………………………………………...utca..……………..hsz 

 

Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………… 

 

2.Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:………………….fő 

(háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége) 

3.Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

név születési helye, ideje anyja neve 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban 

feltüntetett tagjai között van olyan személy: 

- aki aktív korúak ellátásában részesül, ha igen, akkor e személyek száma:………….fő 

támogatásban részesülő neve:……………………………………………… 

- normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek 

száma:…………..fő 

támogatásban részesülő neve:……………………………………………………. 

- időskorúak járadékában részesül, ha igen, akkor e személyek száma:…………..fő 

támogatásban részesülő neve:…………………………………………………… 

 

II. Jövedelmi adatok 
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A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását 

megelőző havi nettó havi jövedelme forintban: 

a jövedelem típusa kérelmező 

a kérelmezővel közös 

háztartásban élő további 

személyek 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból 

származó 

  

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó  

  

Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

  

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

  

Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított 

ellátások  

  

Egyéb jövedelem    

Összes jövedelem   

Mindösszesen  

A háztartás egy főre jutó havi jövedelme:……….…………………Ft 

III. Nyilatkozat 

1. A kérelemmel érintett lakás fűtése * 

- csak gázzal 

- gázzal és vegyes tüzelésre alkalmas berendezéssel (kazán, kályha stb.) 

- csak vegyes tüzelésű berendezéssel (kazán, kályha stb.) 

történik.  

*(a megfelelő rész aláhúzandó)                     

2.Felelősségem tudatában kijelentem, hogy* 

- életvitelszerűen a lakhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek  

- * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóigazgatósága útján ellenőrizheti. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak 

környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.   

Bucsa,………………………..……….  

                                                                      ………………………………………….                    

                                                                                   kérelmező aláírás                                       
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3. napirendi pont. Megállapodás Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ között a kertészszigeti tanulók iskolába utaztatásával 

kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a Megállapodást 

Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a 

kertészszigeti tanulók iskolába utaztatásával kapcsolatosan 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült egy Megállapodás, amely tartalma szerint a 

kertészsziget tanulók iskolába utaztatásáról szól.  

A buszt innentől nem iskolabusznak neveznék, hanem közösségi célokat szolgáló busznak. 

2013. január 1-jétől nem olyan mértékben érdekelt az önkormányzat abban a tekintetben, 

hogy a normatíva miatt a gyermekek létszámának növelésével az önkormányzat plusz 

normatívát is kaphatott, ez 2013. január 1-jétől meg fog szűnni. 

Javasolná, hogy az önkormányzat külön megállapodásban rögzített feltételek szerint bocsássa 

rendelkezésre az iskolások szállítására a buszt. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy 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 

Megállapodás megkötését Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ között a kertészszigeti tanulók iskolába utaztatásával kapcsolatosan, közösségi busz 

használatára. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   117/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Megállapodás Bucsa Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ között a kertészszigeti tanulók iskolába utaztatásával kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Bucsa 

Község Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti 

Megállapodás megkötésre a kertészszigeti tanulók iskolába utaztatásával kapcsolatosan. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

4. napirendi pont: Megállapodás elfogadása a Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi 

helyzetének rendezéséről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot a Megállapodás 

elfogadását a Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről. 

Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy a „A víziközmű-szolgáltatásról”szóló 2011. évi 

CCIV. törvény hatályba lépése a víziközmű vagyonok tulajdonjogi rendezését írja elő. 

A törvény rendelkezi arról, hogy az ellátásért felelős Önkormányzatok részére ingyenesen ki 

kell adni azt a vagyont, amely eddig a rendszerek működtetőinek (esetünkben Alföldvíz Zrt.) 

könyveiben volt nyilvántartva (átháramlás). E vagyon szétosztási arányairól az érintetteknek – 

az arányos illetőségek kialakítása érdekében – meg kell egyezniük, hogy a Kiadó ezen 

feladatának eleget tudjon tenni a törvény által előírt 2012. december 31-ei határidőig. 

 

A képviselők a Megállapodás” tervezetet a Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi 

helyzetének rendezéséről megkapták. 
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Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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

Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről szóló megállapodást 

elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

118/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Megállapodás  

a Regionális Víziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről 

Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális víziközmű-

rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja el a Képviselő-

testület: 

 

Sor-

szám 
Önkormányzat neve 

tulajdoni részarány 

/10.000-ed arányban 

kifejezve 

  1. Almáskamarás Községi Önkormányzat 34 

  2. Békés Város Önkormányzata 927 

  3. Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata 3.794 

  4. Bélmegyer Község Önkormányzata 45 

  5. Bucsa Község Önkormányzata 60 

  6. Csabaszabadi Községi Önkormányzat 11 

  7. Csanádapáca Községi Önkormányzat 115 

  8. Csárdaszállás Községi Önkormányzat 22 

  9. Csorvás Város Önkormányzata 220 

10. Dévaványa Város Önkormányzat 355 

11. Doboz Nagyközség Önkormányzat 183 

12. Ecsegfalva Község Önkormányzata 37 

13. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 277 

14. Gerendás Községi Önkormányzat 44 

15. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 589 

16. Gyula Város Önkormányzata [Városerdő] 9 

17. Kamut Község Önkormányzata 49 

18. Kertészsziget Község Önkormányzat 14 

19. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat 157 

20. Kétsoprony Község Önkormányzata 47 

21. Körösladány Város Önkormányzat 327 

22. Köröstarcsa Község Önkormányzata 109 

23. Körösújfalu Községi Önkormányzat 19 

24. Kötegyán Község Önkormányzat 59 

25. Lőkösháza Község Önkormányzat 76 

26. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat 38 

27. Méhkerék Község Önkormányzata 104 

28. Mezőberény Város Önkormányzat 460 

29. Mezőgyán Község Önkormányzat 43 
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30. Murony Község Önkormányzat 54 

31. Nagykamarás Község Önkormányzat 57 

32. Okány Község Önkormányzat 95 

33. Pusztaottlaka Községi Önkormányzat 16 

34. Sarkad Város Önkormányzat 469 

35. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 63 

36. Szabadkígyós Község Önkormányzat 120 

37. Szeghalom Város Önkormányzat 432 

38. Tarhos Község Önkormányzata 40 

39. Telekgerendás Községi Önkormányzat 68 

40. Újiráz Községi Önkormányzat 23 

41. Újszalonta Község Önkormányzat 4 

42. Vésztő Városi Önkormányzat 270 

43. Zsadány Község Önkormányzat 65 

Mindösszesen: 10.000 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó szerződés 

aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez 

szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást aláírja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Felhatalmazás az önkormányzat és a háziorvosok között fennálló 

feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatára, s annak szükség szerinti módosítására 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a felhatalmazás az 

önkormányzat és a háziorvosok között fennálló feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatára, s 

annak szükség szerinti módosítására. Ezzel kapcsolatosan az előterjesztést a képviselők 

megkapták.  

Az előterjesztésben foglaltak szerint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvénynek az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. 

törvénnyel 2012. január 1. napjától hatályosan beiktatott 2/B.§. rendelkezése meghatározza a 

praxisjoggal rendelkező háziorvos/fogorvos vagy a háziorvosi, fogorvosi szolgáltató és az 

adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés tartalmi 

elemeit. Ennek értelmében a követelményeknek 2013. január 1. napjától kell megfelelni. A 

felülvizsgálat eredményeképpen szükségessé válhat a jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási 

szerződések módosítása abból a célból, hogy a törvény rendelkezései megfelelhessünk.  

 

Bucsa Község Önkormányzata esetében a két háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének, 

és a fogorvosi feladat-ellátására kötött szerződések felülvizsgálatára kell sort keríteni.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Az egészségügyi törvény módosításába bekerült, részletesen 

felsorolva, hogy a feladat ellátási szerződéseknek konkrétan mit kell tartalmazni.  Ha nem 

tartalmazná a megadott előírásokat a szerződés, akkor finanszírozási problémák is 

felmerülhetnének.  

Megállapodásokat pontról pontra meg fogják vizsgálni. Elsősorban a rendelési időt kell 

feltűntetni, az ügyeleti ellátást, valamint a kártérítési felelősségét kell még az 

önkormányzatnak beleépíteni a szerződésbe.  



 11 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elkövetkezendő héten a 

felülvizsgálat meg fog történni.  

Kérte a képviselő-testületet, hogy a szerződések felülvizsgálatára és a módosításokra 

felhatalmazást adni szíveskedjenek. 

Megkérdezte van-e kérdés? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.   

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az önkormányzat és a háziorvosok között fennálló feladat-ellátási 

szerződés felülvizsgálatra kerüljön, és annak szükség szerinti módosítása megtörténjen.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

119/2012. (12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás az önkormányzat és a háziorvosok között fennálló feladat-ellátási 

szerződés felülvizsgálatára, s annak szükség szerinti módosítására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókkal érvényben lévő feladat-ellátási szerződéseket 

felülvizsgálja, és amennyiben az a jogszabálynak való megfelelés érdekében szükséges, 

azokat módosítsa. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

5./ napirendi pont: Döntés Csökmő Nagyközség Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társuláshoz való csatlakozásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette Csökmő Nagyközség Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társuláshoz való csatlakozásáról szóló döntést. 
 

A képviselők részére a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által megküldött előterjesztés 

megküldésre került. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csökmő Nagyközség társuláshoz való 

csatlakozásáról szóló döntését meghozni szíveskedjenek. 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

hogy Csökmő Nagyközség Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozzon. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

120/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Csökmő Nagyközség Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz 

 való csatlakozásáról 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2013. január 

01-től Csökmő Nagyközség teljes jogú tagja legyen Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társulásnak.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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6. napirendi pont: „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-

2012-0009 azonosító jelű pályázat megvalósítási szakaszában feltételes beszerzés jogi 

feladatainak ellátására 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot „Bucsa község 

szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű pályázat 

megvalósítási szakaszában feltételes beszerzés jogi feladatainak ellátására 

Mint Önök előtt ismeretes, a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-

11-2012-0009 azonosítószámú pályázat megvalósítási szakaszában szükséges a jogi 

szolgáltatás feladatainak ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztása.  

Mivel a megfelelő jogi szakértelem elengedhetetlen, a feladatok ellátására olyan jelentős jogi 

tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező szakértőket javasolt felkérni ajánlattételre, akik 

alkalmasak lesznek a projekt feladatainak precíz ellátására. 

Kérte a Képviselő-testületet, hogy az elhangzottak figyelembevételével az előterjesztést 

tárgyalja meg, s a határozattervezetben foglaltakat hagyják jóvá. 

 

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

Bucsa község szennyvízcsatornázása tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-0009 azonosító jelű pályázat 

megvalósítási szakaszában feltételes beszerzés jogi feladatainak ellátására szóló ajánlattételre 

történő felkérését. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

   121/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító 

jelű pályázat megvalósítási szakaszában feltételes beszerzés jogi feladatainak ellátására 

A Képviselő-testület „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-

2012-0009 azonosítószámú pályázat megvalósítási szakaszának jogi feladatai ellátása 

tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló feltételes eljárást 

indít, és a következő ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

- Dr. Bacsa Judit egyéni ügyvéd 4400 Nyíregyháza, Körte u. 3. 1/1. 

- Dr. Diczházy Mariann egyéni ügyvéd  4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3. 3/8. 

- Dr. Kovács Katalin egyéni ügyvéd  4400 Nyíregyháza, Közép u. 9.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

    Határidő: folyamatos 

 

7. napirendi pont:. „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-

2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszának projektmenedzsmenti 

feladatainak ellátása tárgyú hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárás 

ajánlattételi dokumentációjának jóváhagyásáról és a feltételes közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

  

Kláricz János polgármester: A folyamatban lévő KEOP pályázattal kapcsolatosan a „Bucsa 

község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

pályázat megvalósítási szakaszában szükséges a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

alkalmas vállalkozás kiválasztása. 

Ehhez azonban a Képviselő Testület, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) 6. § (1) bek. b.) pontja szerinti ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles. 

A projektmenedzsmenti szolgáltatás becsült értéke 24 900 000 Ft, így erre tekintettel a Kbt. 
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122. § (7) bek. a.) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás lefolytatása indokolt, azaz legalább három ajánlattevőnek kell egyidejűleg, írásbeli 

ajánlattételi felhívást küldeni.                         

Mivel a megfelelő szakértelem elengedhetetlen, az eljárásban való részvételre a következő 

vállalkozásokat javasolta meghívni: 

- Transdowell Kft. 3527 Miskolc Tüzér u.12. 

       - Forrás UNIÓ Kft. 1082 Budapest, Futó u.47-53. 5.em. 

- K-Projekt-Management Kft. 4481 Nyíregyháza, Kemecsei u.56 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

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

„Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának projektmenedzsmenti feladatainak ellátása 

tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi dokumentációjának 

jóváhagyásáról és a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés 

meghozatalával.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

122/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának projektmenedzsmenti feladatainak 

ellátása tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi 

dokumentációjának jóváhagyásáról és a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról 

A Képviselő-testület 

1.)  a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának projektmenedzsmenti feladatok 

ellátása tárgyú Kbt. 122.§ (7) bek. a.) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját jóváhagyja. 

2.) a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának projektmenedzsmenti feladatok 

ellátása tárgyú Kbt. 122.§ (7) bek. a.) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos feltételes közbeszerzési eljárást indít és az alábbi ajánlattevőket kéri fel 

ajánlattételre: 

 -Transdowell Kft. 3527 Miskolc Tüzér u.12. 

       - Forrás UNIÓ Kft. 1082 Budapest, Futó u.47-53. 5. em. 

- K-Projekt-Management Kft. 4481 Nyíregyháza, Kemecsei u.56 

Felelős: Kláricz János polgármester  

 Határidő: folyamatos 

 

8. napirendi pont: „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP -1.2.0/09-11-2012-

0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakasz FIDIC mérnöki és műszaki 

ellenőrének kiválasztása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével 

induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás dokumentációjának jóváhagyásáról és a 

feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a „Bucsa község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt 

megvalósítási szakasz FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrének kiválasztása tárgyú nemzeti 
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eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

dokumentációjának jóváhagyásáról és a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. 

   

A képviselő-testület előtt is ismeretes, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 

képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet „Bucsa 

község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

pályázatát pozitív elbírálásban részesítette.  

A projekt megfelelő megvalósításához szükséges a FIDIC szerinti mérnöki, műszaki ellenőri 

feladatok ellátását végző vállalkozás kiválasztása, azonban ehhez az önkormányzat, mint a 

Kbt. 22. § (1) bek. d.) pontja szerinti ajánlatkérő közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles.  

A közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, s a becsült értékre figyelemmel a Kbt. III. 

része szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény 

közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt. 

  

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket szavazzanak, és hozzák meg a 

döntést a KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakasz 

FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrének kiválasztása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

jóváhagyásáról és a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

  

123/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat   

„Bucsa község szennyvízcsatornázása” című  KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító  

számú projekt megvalósítási szakasz FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrének 

kiválasztása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás dokumentációjának jóváhagyásáról és a feltételes 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

A Képviselő-testület 

1. A „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/9-11-2012-0009 

azonosítószámú projekttel kapcsolatos FIDIC szerinti mérnöki és műszaki 

ellenőrének kiválasztása tárgyú a Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend szerinti 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos feltételes közbeszerzési eljárást indít. 

2.  A „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/9-11-2012-0009 

azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszának FIDIC szerinti mérnöki és 

műszaki ellenőrének kiválasztása tárgyú a Kbt. III. rész nemzeti eljárásrend szerinti 

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás dokumentációját a melléklet 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9. napirendi pont: A tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott 

közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 

szabályairól szóló 11/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a tiltott 

közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével 

szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 11/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet 
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hatályon kívül helyezését. 

Az önkormányzatnak rendeletet kellett alkotni a tiltott közösségellenes magatartásról. Az új 

önkormányzati törvény az önkormányzati rendeletet jogszabály ellenesnek tartotta, ezért azt   

most hatályon kívül kell helyezni.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Az önkormányzati rendelet jogszabályba ütközik jelenleg, mivel az 

Alkotmánybíróság az Mötv. ide vonatkozó rendelkezésit alkotmányellenesnek minősítette. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott közösségellenes 

magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 

11/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete  

 a tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott közösségellenes magatartás 

elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 11/2012. (VI.1.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában biztosított jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

(1)  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VI.1.) önkormányzati 

rendelete e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2012. december 12. 

 

 

          Kláricz János                                                                  Dr. Nagy Éva  

          polgármester                                                                       körjegyző                                                                                                       

                                                                                                          

Kihirdetésre került: Bucsa, 2012. december 13. 

                                                                                                    Dr. Nagy Éva 

                                                                                                       körjegyző     
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10. napirendi pont:„Szolgálati használatra” minősített irat feloldása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő felvett napirendi pontot, a Szolgálati 

használatra minősített irat feloldását. Az önkormányzatnak volt egy 2006. évi belvizes 

programja, ami sok mindent produkált, belső vizsgálat is lefolytatásra került. Ez az anyag 

„Szolgálati használatra” volt minősítve. Ez a szolgálati használat azt eredményezi, hogy mint 

képviselők sem jutnak az anyag megismerésére.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iratot most egy határozatban meghozott döntéssel 

feloldhatnák. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, 

hogy a 2008 évben 485/2008. iktatószámú Szolgálati használatra minősített iratot a testület 

feloldja, az abban foglaltakat az adatvédelmi szabályok betartásával megismerhetőek. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

   124/2012.(12.12.) Képviselő-testületi határozat 

Szolgálati használatra minősített irat feloldása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. február 1. napján „Szolgálati 

használatra” minősített 485/2008. iktatószámú ügyirat minősítését – amely a Képviselő-

testület 174/2007.(09.13.) számú KT határozattal létrehozott Vizsgáló Bizottság Vizsgálati 

anyaga -  irat minősítését feloldja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, egyéb 

hozzászólása?  

 

Mivel több napirendi pont, hozzászólás nem volt, az ülést 18,00 órakor bezárta.  

 

 

kmf.  

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


