Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
773-42/2010. iktatószám
42. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én
(szerdán) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő
Meghívottak: Magyar László körjegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, a
előadókat, a meghívott vendégeket és a körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
A meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolta, hogy hallgassák meg
Kiss László Úr tájékoztatását.
Tisztelettel köszöntötte a jelen lévő vendégeket Kiss László urat, pályázati tanácsadót,
valamint Zupcsán László urat.
Elmondta, hogy tájékoztatást fognak hallani a község szennyvízcsatorna tisztító- és hálózat
kiépítésének lehetőségeiről, a beruházás részleteiről, illetve a beruházás megvalósításához
szükséges víziközmű társulás létrehozásáról.
A tájékoztatás rövid összefoglalója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy a képviselő-testület
még fog tárgyalni a témával kapcsolatosan, valamint a község lakosságát is meg fogják
kérdezni egy közmeghallgatás keretében.
Még egyszer megköszönte a részvételt, és a vendégek távoztak az ülésről.
Kláricz János polgármester: Javasolta a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását.
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kláricz János polgármester
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3./ Döntéshozatal az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Egyebek
5. napirendi pontként javasolta felvenni a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
szóló napirendet, 6. napirendi pontként pedig a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsága
tagjainak megválasztása napirendet.
5./ A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ A BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az 5. 6. napirendi pont
felvételével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az 5. és 6. napirendi pontok felvételét elfogadta.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek a
meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, a már kiegészített napirendi pontokat elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki napirendi
pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
háromnegyedéves beszámolója
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot Bucsa Község
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját
Az előterjesztést mindenki megkapta és áttanulmányozhatta. A beszámolót vitára bocsátotta.
Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
háromnegyedéves beszámolóját.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testül 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
190/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves
végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2010.
évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját a közös fenntartású intézmények
vonatkozásában az együttes ülések elé terjeszti.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Megkérdezte, hogy kinek van kérdése?
Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy a fejlesztési célú pénzeszközökhöz tervezve van
a Geotherm Kft tagi hitelének visszafizetése, erre mennyi reménye, vagy esélye van az
önkormányzatnak, hogy ez meg fog valósulni?
Kláricz János polgármester: A Bucsa Geotherm Kft-ben Bucsa Község Önkormányzata 24 %kal, a BUCSA-ÉP Kft 16 %-kal van jelen. A novemberi taggyűlésen egy olyan döntést hoztak
a tulajdonosok egyhangúlag, hogy amennyiben december 31-ig nem történik előrelépés a a
Geotherm Kft-n belül vállalt pályázattal kapcsolatosan, akkor kezdeményezik a szerződés
alapján minimum 80 %-ban, de ha bizonyítható, hogy nem a tulajdonosok hibájából hiúsult
meg a szerződésben foglaltak megvalósulása, akkor akár 100 %-ban is visszafizetésre
kerülhet a befizetett összeg. Az volt a kérdés, hogy mi erre a garancia. Garanciát nem tud
felmutatni, de már nagy előrelépés az, hogy van egy elképzelés, ami szerint a tulajdonosok
egyhangúlag arról döntöttek, hogy a legyen egy határidő, ami után lépéseket tesznek a
befizetett összeg visszafizetésére. A végső szavazásnál egyhangúlag erről döntöttek.
A határidő tehát december 31-e, így ezt követően fogják a Roba Millenium Kft-t felkeresni a
döntéssel kapcsolatosan. Az önkormányzat egy felszólítást már küldött a Geotherm Kft-nek,
hogy határidőre a Tagi hitelt nem fizette vissza.
Faluházi Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat 2011. évi koncepciója
összeállításakor a képviselők részt vettek azon a megbeszélésen, ahol néhány változtatás
került szóba. Az előterjesztéshez egy kiegészítés is készült, melyet a képviselők írásban
megkaptak.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottsági ülésen fogalmazódtak
meg a 2011. évi koncepcióval kapcsolatos elgondolások. Ezt vetették írásba és terjesztik a
képviselő-testület elé.
Kérte a pénzügyi főmunkatársat, hogy tájékoztassa képviselőket.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a képviselők részéről olyan
módosító javaslat érkezett, hogy a bizottsági tagok részére is terjesszék ki a tiszteletdíjat, a
képviselők tiszteletdíjának a 2010. évi összegének szintre emeléségi.
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A három karbantartó bére és járuléka kerüljön be a közhasznú foglalkoztatottak közé. 2010.
évben kifizetésre került az ÁROP pályázat számlái közül 4.869.000 Ft-ot, ez már nem terheli
a 2011-es évet. Az Opciós szerződés módosítása miatt nem lett kiegyenlítve a BUCSA-ÉP Kft
korábbi Tagi kölcsöne, ami szintén bevétel növelő tétel. Így változott a 2011. évi koncepció
hiánya átfordult plusz 1.403.000 Ft-ra.
Az iskolánál is voltak módosító javaslatok, amelyeket Balázs Ferencné mond el.
A Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzott még olyan javaslat, hogy a fejlesztések közül
melyek azok, amelyek elsőbbséget élvezzenek. Ezt a javaslatot csatolták írásban. A kóbor
állatok befogására 250.000 Ft, a kötelező műszaki felülvizsgálatokra 1.500.000 Ft, a község
rendezési tervének megújítására 3.000.000 Ft. Ezekkel a módosításokkal a koncepció mínusz
3.342.000 Ft lett. A koncepció továbbra sem tartalmaz pályázati saját erő forrás fedezetet.
Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó: Tájékoztatta a képviselőket az általános iskolánál milyen
elgondolások alapján készítették el a 2011. évi költségvetési koncepciót.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskolánál a lehető legkevesebb betegszabadságot
tervezték be. A táboroztatással és az úszásoktatással kapcsolatos személyi kiadásokat
kiemelték, mert azt a szülői befizetésekből fogják fedezni. Az iskola intézményeinél a
hulladékszállítási díjakat külön nem fogják kiszámlázni.
A művészetoktatás minősítése még folyamatban van, ha meg lesz ez is plusz normatívák
igénylésére adhat lehetőséget.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatásokat. Elmondta, hogy az iskolát érintő
módosítások átgondolás alatt vannak. Még a kormány is decemberben dönt néhány
normatíváról, amelyeket később tudnak meg. Az sem tudja még az önkormányzat, hogy az
önhiki pályázatban milyen feltételeknek tud megfelelni és plusz igényt benyújtani. Az iskola
koncepcióját ezért javasolja változatlanul hagyni. Az önkormányzat esetében javasolja a
módosításokat eszközölni, és beemelni a koncepcióba azokat a tételeket, amelyeket a
pénzügyi főmunkatárs elmondott. A karbantartók foglalkoztatását az önkormányzatnak
közhasznú foglalkozatás keretében kell megvalósítani, 2-től 12-hónapig tartó foglakoztatással.
Január hónapban talán át tudják hidalni úgy a problémát, hogy akik november hónap előtt
lettek foglalkoztatva, ki lehet tolni a foglalkoztatásukat február végéig, így az a jövő évi
keretet csökkenti. A Munkaügyi Központ fog arra iránymutatás adni, hogy az
önkormányzatnak milyen keretei lesznek a foglalkoztatásra. Azt is a Munkaügyi Központ
fogja meghatározni, hogy kiket, milyen munkaidőben kell foglalkoztatni. Nagyon
megbonyolódott a helyzet, oda kell figyelni, hiszen mindenkit foglalkoztatni kell, mert ha
valaki kimarad, akkor 2012 évben nem kaphat juttatást. Komoly feladat lesz ez a rendszert
működtetni.
Harmati Gyula képviselő: Az önkormányzatnak lesz lehetősége, hogy teljes, vagy
részmunkaidőben foglalkoztasson. Megkérdezte, hogy mik a tervek?
Kérte, hogy a közmunka programról a vállalkozókat is időben tájékoztassák, be tudják-e
vonni a vállalkozókat?
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy még nagyon sok minden kiforróban van. Sajnos
nagyon sok önkormányzatnál a technikai személyzetet kiszervezték, és azokat a feladatokat,
mint például a takarítás, amit minden önkormányzat kiszervezett. Felhívta a képviselők
figyelmét Czomba Sándor államtitkár úr által adott, a közmunka programmal kapcsolatos
tájékoztatására. E szerint a munkaszerződések februárig meghosszabbíthatók.
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Harmati Gyula képviselő: Elmondta, hogy az első verzió tájékoztatásban úgy olvasta, hogy
azokat a munkaszerződéseket, amelyeket átnyúlnának a 2010-es éven, meg kell szűntetni,
most akkor az a helyzet, hogy 2011 február hónapig meg lehet hosszabbítani?
Kláricz János polgármester: Igen, nagyon sok önkormányzat nem tudja, hogy mitévő legyen,
2011 január hónapban a technikai személyzetet hogyan biztosítsák? Csak a jövő évi keret
terhére lehet a foglalkoztatást biztosítani. Sok önkormányzat már feladata a megszüntető
szerződéseket, 17-ig lehet módosítást tenni, utána már nem.
Harmati Gyula képviselő: A bérpótló juttatásban részesülőknek rendezett lakókörnyezettel
kell rendelkezniük. Hogyan tudja ezt az önkormányzat ellenőrizni?
Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy kb a négy évvel ezelőtti foglalkoztatási forma jön
vissza, ami azt jelenti, hogy kb 12-14 fő lesz az, akiket megpályáz az önkormányzat a
különböző technikai feladatok ellátására, 80-90 %-os támogatással. Ők lesznek azok a
személyek, akik a kötelezően ellátandó feladatokban nyújtanak segítséget.
A bérpótló juttatásban részesülők foglalkoztatásának részletei még nem forrottak ki. Egy
évben erre kétszer lehet pályázatot benyújtani.
Azt javasolja, hogy az önkormányzat a saját rendeletében szabályozza azt, hogy a bérpótló
juttatásban részesülő személyek a saját portáját tartsák rendben, például a lakóháza előtti árkot
is takarítsák ki. Az összes többi részletről még semmilyen ismerettel nem rendelkezik az
önkormányzat.
Biró Endre képviselő: Elmondta, hogy nagyon fontos az a személy, aki a munkát a
közfoglalkoztatottak részére kiadja, és aki kiadta, az tudja ellenőrizni.
Ki fogja ezt végezni az önkormányzatnál, ki adja ki a munkát a közfoglalkoztatottak részére.
Magyar László körjegyző: Sajnos irányító személy bérére nem kap támogatást az
önkormányzat. Lesz két műszakis munkatárs, akit a körjegyzőség fog foglalkoztatni, úgy
gondolja, hogy ők megfelelőek lesznek erre a feladatra.
Kláricz János polgármester: Nagyon sok személyt kell foglalkoztatni, és sajnos vannak olyan
személyek, akiktől nem is nagyon lehet munkát elvárni. A jogszabály viszont úgy szól, hogy
elsősorban a bérpótló juttatásban részesülőket kell foglalkoztatni, és majd csak utána lehet
más, pl. álláskeresői támogatásban részesülőket foglalkoztatni. Az önkormányzat ezzel ki lesz
egy kicsit szolgáltatva.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Sajnos kevés vállalkozó lesz az, aki bevállalja,
hogy bérpótló juttatásban részesülőt foglalkoztat.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy van-e, vagy volt-e retorzió, ha a munkát nem
megfelelően végezte el a közfoglalkoztatott.
Magyar László körjegyző: Retorzió volt, és lehetett volna elbocsátani is a nem dolgozót, de
nem volt értelme alkalmazni. A családját kellett nézni, mert ha nem volt munkajövedelme,
akkor megjelent a család segélyért. Sajnos drágább a segély, mint a foglalkoztatás, hiszen ott
20%-ot kellett önerőként biztosítanunk. Így aztán a legtöbb esetben megkegyelmeztünk a
fegyelmezetleneknek is.
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Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A segélynek 80 %-át támogatja az állam, a
foglalkoztatásban pedig a 95 %-át.
Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi ideig kell foglalkoztatni azokat a
személyeket, akik bérpótló juttatásban részesülnek?
Magyar László körjegyző: Úgy határozták meg, hogy 4 órában lehet foglalkoztatni, azaz két
hónapig kell egy embert.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnak meg kell találni azokat a lehetőséget
amelyek a foglalkoztatással kapcsolatosak.
Harmati Gyula képviselő: Elmondta, hogy az elhangzott a módosítási javaslatban, hogy a
képviselői tiszteletdíjat kiterjesztik a bizottsági tagokra is. Ha visszamenőleg nem kaphatják
meg a tiszteletdíjat, akkor a rendeletet meg kellene alkotni, el kellene fogadni a mai ülésen.
Magyar László körjegyző: A rendeletet nem készítették elő, ezért azt most nem tudják
megalkotni, és elfogadni, visszamenőleg pedig nem lehet érvényesíteni, így nem lehet majd
csak a költségvetési rendelet elfogadását követően, 2011. március 1-jével életbe léptetni.
Más rendeletekkel is így fognak majd járni, például a szociális, vagy gyámügyi rendeletek
módosításánál.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint, ha csak március 1-jétől léphet életbe a
bizottsági tagok tiszteletdíjával kiegészített rendelete, akkor nem is kellene csak márciustól
betervezni, nem kellene egész évre.
A képviselők rövid megbeszélést tartottak a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
módosításával kapcsolatosan. Összegzésként: a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet ki
kell egészíteni a bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjról, ezt már be kell építeni az
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióba, és a 2011. évi költségvetést aszerint kell
megalkotni. 2011. március hónaptól kell betervezi 10 hónapra a képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíját.
Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy összegszerűen a bizottsági elnökök bruttó 9.000
Ft-ot, a képviselő bizottsági tagok és külső bizottsági tagok bruttó 6.000 Ft-ot kapjanak.
Kláricz János polgármester: Javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójába belefoglalni a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását aszerint,
hogy a bizottsági elnökök bruttó 9.000 Ft, a bizottsági tagok bruttó 6.000 Ft tiszteletdíjat
kapjanak, 2011. évre, és ezt 10 hónapra kell betervezni.
A költségvetési koncepcióba kerüljön még beépítésre amit a pénzügyi főmunkatárs elmondott.
A képviselő-testület, a költségvetési koncepció előterjesztéséhez, a közös fenntartású
intézményeket nem érintő módosító indítványként, egyhangúlag a következőket fogadta el:
A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet ki kell egészíteni a bizottsági tagok részére
megállapított tiszteletdíjról, ezt már be kell építeni az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepcióba, és a 2011. évi költségvetést aszerint kell megalkotni. 2011. március hónaptól
kell betervezi 10 hónapra a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját. A bizottsági elnökök
bruttó 9.000 Ft, a bizottsági tagok bruttó 6.000 Ft tiszteletdíjat kapjanak, 2011. évre, és ezt 10
hónapra kell betervezni. A három karbantartó bére és járuléka kerüljön be a közhasznú
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foglalkoztatottak közé. A kóbor állatok befogására 250.000 Ft, a kötelező műszaki
felülvizsgálatokra 1.500.000 Ft, a község rendezési tervének megújítására 3.000.000 Ft.
Harmati Gyula képviselő: Kiemelte a koncepció szöveges előterjesztéséből, hogy „A
sportszervezetek, társadalmi, kulturális és más szervezetek támogatását az előző évhez
hasonlóan nem terveztük”. Megkérdezte, hogy miért nem tervezik most?
Kláricz János polgármester: Mint fenntartást tervezik, de konkrétan a támogatást nem.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy fenntartásként van tervezve a
2011. évi költségvetési koncepcióban a sportszervezetek, társadalmi, kulturális és más
szervezetek támogatása.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy minden bejegyzett, és nem bejegyzett
szervezetnél a gépkocsi igénybevételt támogatásként tartja nyilván az önkormányzat. A
gépjárművek igénybevételét lehet még jobban hirdetni, nem mindenki tudja, hogy igénybe
lehet venni. Megalakult egy sportegyesület is. Most a koncepcióban még az sem szerepel,
hogy van az önkormányzatnak egy megnyert pályázata, ahol az áfát finanszírozni kell.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A BUCSA-ÉP Kft törzstőke leszállítását követően
lenne még ötmillió forint, amit be lehetne írni a költségvetésbe, mert az visszajárna.
Kláricz János polgármester: Ezt az összeget a 2011-es évben nem fogja tudni teljesíteni a
BUCSA-ÉP Kft. Pályázati önerőre kellene még pénzeszközt fordítani.
Amellett is ki szeretne állni, hogy a sportegyesületet is szeretné majd támogatni. Ezt a 2011.
évi költségvetés összeállításánál szeretné vitára bocsátani, most a költségvetési koncepció
elfogadásánál még nem baj, ha ezen nem nyitnak vitát.
Szorgalmazni kell a Településrendezési Terv elfogadását, a képviselők ismerjék meg, akár
január hónapban egy kis munkaszervezet formájában tárgyalják meg.
Magyar László körjegyző: Az a legfontosabb, hogy a tervezők úgy készítsék el a
Településrendezési Tervet, hogy az feleljen meg a jogszabályoknak, és a főépítész fogadja el.
Kláricz János polgármester: Elektronikus formában kapják meg a képviselők a rendezési
tervet, legyenek rálátással, hogy tudjanak róla tárgyalni.
Fenyődi Attila képviselő: Javasolja, hogy mindenki nézze meg a rendezési tervet, mert fontos,
hogy a részletek benne legyenek, főleg a szennyvíztisztító helye, mivel az külterületre esik.
Kéri, hogy nézzenek utána annak is, melyek a külterületen történő építkezések feltételei.
Gondoljanak arra, hogy egy vállalkozó tervezne lovarda építését, vagy közelebb hozná a jól
működő vállalkozását, ami iparűzési adó szempontjából fontos. Vegyék fel a kapcsolatot a
vállalkozóval.
Kláricz János polgármester: A rendezési terv elkészítése tehát prioritást kapott. A
belvízrendezés most nem kapott elsőbbséget, mert a belvízrendezésnek volt egy 200 millió
forintos beruházási terve, és a Gazdasági Bizottsági ülésen úgy határozott a bizottság egy nem
szavazattal, hogy ezt most nem veszi előre, hiszen ha lesz ilyen beruházásra pályázat, akkor
tudják ezt megvalósítani, és átcsoportosítani a saját erő részt is, most ne növeljék ezzel a
mínuszokat.
A szennyvíztisztító és hálózat kiépítését sem emelik be a költségvetési koncepcióba, de a
vízjogi létesítési engedélyek megújítását szükséges elvégeztetni, ami 500 ezer forint.
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Nem vették bele az ivóvízhálózat rekonstrukcióját sem. A beruházással kapcsolatos a tervek is
elkészültek. Az ivóvíz rekonstrukcióra is van terve az önkormányzatnak. Az előterjesztésben
úgy van megfogalmazva, mintha az ivóvízhálózat még nem érett volna meg a felújításra, de a
cserére igen, és az ivóvízdíjba beépített rekonstrukciós díjtételből évről évre felújításra
kerülnek a kritikus szakaszok a községben. A halastó megvalósítását sem javasolja a
közeljövőben megvalósítani a meglévő földterületen. Erre vonatkozóan is van terve az
önkormányzatnak. A Gazdasági Bizottság is javasolta, hogy a kóbor állatok befogásával
kapcsolatos költségek, azaz 250.000 Ft a 2011 évi költségvetési koncepcióban tervezésre
kerülnek.
Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Békés Megyei Levéltár tartott
ellenőrzést az önkormányzatnál az irattár, és a levéltári kötelezettségek vonatkozásában.
Sajnos az önkormányzatnál az irattár nem felel meg a szabályoknak. Egyrészt a helyiség nem
alkalmas az iratok tárolására, másrészt az iratokat a Levéltár szakemberei átvizsgálnák, a
levéltárköteles iratokat elvinnék, ami megsemmisítendő, azt megsemmisítik, a maradó
iratokat pedig összekötik, itt hagyják, ezeket kellene a Petőfi utcai helyiségbe áttenni, és Helyi
Levéltárat lehetne belőle létrehozni. A Levéltár dolgozói 800.000 Ft-ért végeznék el a
munkát.
Kláricz János polgármester: Az irattár rendbetétel szükséges, az anyagi oldalát tekintve meg
kell találni rá a forrást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése Bucsa Község Önkormányzat 2011
évi költségvetési koncepciójával kapcsolatosan?
Mivel több kérdés nem volt szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
módosításokkal kiegészített Bucsa Község Önkormányzat 2011 évi költségvetési
koncepcióját.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
191/2010. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
A Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetése készítésénél az alábbi
szempontokat határozza meg:
1./ A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.
2./ A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek
megállapításánál a közalkalmazotti, a köztisztviselői, a költségvetési törvény előírásait
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.)
Kormányrendeletben rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.
3./ Az intézményeknél a feladatokat felülvizsgálva, azzal összhangban meg kell nézni a
kiadások csökkentésének lehetőségét.
4./ Az Önkormányzat szakfeladatainál a feladatokat felülvizsgálva, azzal összhangban
kell meghatározni az eredeti előirányzatot, figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra.
5./ A fejlesztési kiadások tervezése során:
Elsőséget élvez a korábbi képvelő-testületi elkötelezettségek, a folyamatban lévő
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beruházások, (felújítások) 2011. évi üteme, valamint a pályázati támogatással
megvalósuló fejlesztések.
A költségvetés tárgyalásának első fordulójáig meg kell határozni a 2011. évi fejlesztési
forrásokat a benyújtott pályázatok megvalósíthatósága érdekében.
6./ Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
7./ A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet ki kell egészíteni a bizottsági tagok
részére megállapított tiszteletdíjról, ezt már be kell építeni az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióba, és a 2011. évi költségvetést aszerint kell megalkotni. 2011.
március hónaptól kell betervezi 10 hónapra a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját.
A bizottsági elnökök bruttó 9.000 Ft, a bizottsági tagok bruttó 6.000 Ft tiszteletdíjat
kapjanak, 2011. évre, és ezt 10 hónapra kell betervezni. A három karbantartó bére és
járuléka kerüljön be a közhasznú foglalkoztatottak közé. A kóbor állatok befogására
250.000 Ft, a kötelező műszaki felülvizsgálatokra 1.500.000 Ft, a község rendezési
tervének megújítására 3.000.000 Ft.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2011. január 31.
3./ napirendi pont: Döntéshozatal az önkormányzat folyószámla hitelkeretének
megújításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntéshozatal az
önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújításáról.
A képviselők az előterjesztést írásban megkapták.
Elmondta, hogy a CIB Banknál a folyószámla hitelkeret megújításának kötött szabályai
vannak. A kötelezően benyújtandó mellékleteket elő kell készíteni, és szükséges egy
határozatot is meghozni a képviselő-testület döntését illetően.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki egyetért Bucsa
Község Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújításával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
192/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitel keretének megújítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a CIB
Bank Zrt –vel megkötött folyószámlahitel szerződését, a számlavezető bankkal 2011.
február 4. napja lejártát követően 60.000.000 Ft értékben rendeli megkötni.
A folyószámla szerződés biztosítékául keretbiztosítási zálogszerződés megkötését hagyja
jóvá az alábbi ingatlanokra:
1. Bucsa, külterület 029/20 helyrajzi szám alatt felvett, legelő megnevezésű terület,
2. Bucsa, belterület 397 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Bocskai u.
6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan,
3. Bucsa, belterület 546 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Kossuth u.
2. szám alatt található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan,
4. Bucsa, belterület 714 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Árpádsor
6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan,
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5. Bucsa, belterület 606 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Akácos u.
13. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.
Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, és Magyar László körjegyzőt a hitelkeret
szerződés e határozat szerinti megkötésére, valamint a valamennyi a szerződés
megkötéséhez szükséges jognyilatkozat Bucsa Község Önkormányzata nevében történő
megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont utólag felvéve a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetői feladatainak ellátása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft
ügyvezetői feladatainak ellátását. Elmondta, hogy a jelenlegi ügyvezető december 15-ig látja
el az ügyvezetői feladatokat. Orvos István megbízatása ezután megszűnik a BUCSA-ÉP Kft
ügyvezetői feladatokat ellátására vonatkozóan. Az Ifj. Gyarmati Imre személyét látja
alkalmasnak a feladat további ellátására. Gyarmati Imrének a munkakör betöltéséhez
megfelelő végzettsége van. Az új ügyvezető megbízatása 2010. december 16. napjától a
megválasztásától számított 5 évi időtartamra, 2015. december 16. napjáig szól. Az
ügyvezetővel megbízási szerződést kötnek, díjazását 44.750 Ft havi bruttó bérben javasolja
megállapítani.
Az Ifj. Gyarmati Imre fogja betölteni azt a műszaki ügyintézői feladatot is, amit a három
település közösen fog finanszírozni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
A képviselők rövid megbeszélést tartottak az ügyvezető megválasztásával, feladatainak
ellátásával kapcsolatosan.
Biró Endre képviselő: Kérte, hogy az ügyvezető a feladatait úgy végezze, hogy ne a műszaki
ügyintézői feladatai elvégzésének a rovására. Van egy 8 órai bér, és van egy 4 órás plusz bére.
Magyar László körjegyző: A munkájával összefüggő feladatokat végzi el, miért ne
végezhetné munkaidőben?
Kláricz János polgármester: Biró Endre képviselő elviekben próbálja sugallni azt, hogy az
ügyvezetői feladatok ellátása ne akadályozza a köztisztviselői feladatok ellátását, és fordítva.
Magyar László körjegyző: Az önkormányzat rá van utalva, hogy így oldja meg ezt a feladatot.
Biró Endre képviselő: Az ügyvezetői állást meg is lehetett volna hirdetni, nem biztos, hogy
nem lett volna jelentkező, így hogy nem lett meghirdetve, nem tudják ezt meg.
Kláricz János polgármester: Az ügyvezető a feladatot elvállalta és sms-ben megköszönte a
bizalmat.
Megtehette volna azt, hogy a pályázatot kihirdeti, de egyeztetve volt a munkavállalóval, aki el
is vállalta a feladatot. Ezután már nem látta szükségességét a pályáztatásnak, és felvállalja azt,
hogy ellentétben a választási kampányában leírtakkal, nem lett megpályáztatva a munkakör,
nem lesz képmutató és köpönyegforgató.
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Biró Endre képviselő: Ha elhivatott szakemberről van szó, megteheti azt, hogy plusz bérezés
nélkül elvégzi akár munkaidőn túl, ami a munkájával összefüggésben.
Kláricz János polgármester: Ezt viselve tudják majd megítélni.
Magyar László körjegyző: A munkaköréhez fog tartozni, hogy elvégezze a szemétszállítás
irányítását.
Biró Endre képviselő: Ha a munkaköre lenne, akkor nem kft keretében végezné az
önkormányzat a szemétszállítási tevékenységet.
Magyar László körjegyző: A képviselő-testület nem akarta a kft további működését, de
kénytelen volt így dönteni.
Biró Endre képviselő: Plusz bérezést kap a kft ügyvezetői tevékenység elvégzéséért.
Magyar László körjegyző: Javasolni fogja akkor azt, hogy Gyarmati Imre bérezés nélkül a
köztisztviselői béréért végezze el a kft ügyvezetői tevékenységét, de akkor biztosan nem fogja
elvállalni, és nem lesz aki a munkát elvégezze. Kéri a képviselőket, ne akarják ezt.
Harmati Gyula képviselő: Véleménye szerint a jegyző az ülések közben olyanokat produkál,
ami nincs összhangban az önkormányzati törvénnyel. A feladata az lenne, hogy a
törvényesség felett őrködjön, és nem az, hogy indulatosan hozzászól, és terelgeti a
beszélgetést.
Harmati Gyula kimegy az ülésről.
Biró Endre képviselő: Arra akart kitérni, hogy mivel kap plusz díjazást, úgy érzi, ezért plusz
munkát kell végeznie, és plusz időt kell feláldoznia.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint a Biró képviselő úr általánosságban
fogalmazott, amit a jegyző úr teljesen levetített a most tárgyalt ügyre.
Harmati Gyula képviselő visszajön az ülésre.
Magyar László körjegyző: Visszautasította Harmati Gyula képviselő állítását. Nem az a
feladata, hogy azt mondja valamire, hogy törvényes, vagy törvénytelen, hiszen a jegyző
közigazgatási szakértő is, és megoszthatja a szakmai tapasztalatát a képviselő-testülettel.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése a
BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének megválasztásával kapcsolatosan.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy először arról
szíveskedjenek szavazni, hogy a BUCSA-ÉP Kft jelenlegi ügyvezetőjét felmentik.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP
Kft ügyvezetőjének felmentésével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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193/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének felmentéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 100 %-os tulajdonában álló
BUCSA-ÉP Kft tulajdonosa a gazdasági társaság taggyűlésének jogkörében eljárva 2010.
december 15. napjával Orvos István ügyvezetőt megbízás alapján ellátott ügyvezetői
feladatai alól felmenti. A felmentésre a gazdasági társaság átszervezés miatt kerül sor, a
felmentéssel kapcsolatosan Orvos István részére felmentési idő, végkielégítés nem jár.
Megbízza a Polgármestert, hogy a cégbírósághoz, az adóhatóságokhoz, a számlavezető
pénzintézethez a törvényi határidőn belül az előírt formában a bejelentést megtegye.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek
szavazni, aki a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének megválasztásával, Ifj. Gyarmati Imre
személyével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
194/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 100 %-os tulajdonában álló
BUCSA-ÉP Kft tulajdonosa a gazdasági társaság taggyűlésének jogkörében eljárva a
BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjének Ifj. Gyarmati Imrét 2010. december 16. napjától
megválasztja, a megválasztásától számított 5 évi időtartamra, 2015. december 16.
napjáig.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ifj. Gyarmati Imre (5527. Bucsa,
Bocskai u. 28/1. szám alatti lakost) Megbízási Szerződéssel havi bruttó 44.750 Ft
megbízási díj ellenében megbízza a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával.
A Megbízási Szerződés megkötésére Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármestert felhatalmazza. A megbízáshoz kapcsolódó további rendelkezések a
Megbízási Szerződésben kerülnek megfogalmazásra.
Megbízza a Polgármestert, hogy a cégbírósághoz, az adóhatóságokhoz, a számlavezető
pénzintézethez a törvényi határidőn belül az előírt formában a bejelentést megtegye.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft
Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztását.
Ismertette az előterjesztést.
Javasolta a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagjai közé Zsombok Gyula, Opóczkiné
Márki Andrea, és Janó Sándor tagokat. Elmondta, hogy a kft-ben előző Felügyelő Bizottsági
tagok a lemondásukat eljuttatták hozzá.
A felkért személyek a feladatot elvállalták, díjazás nélkül.
A képviselők rövid megbeszélést tartottak a kft Felügyelő Bizottsági tagjainak
megválasztásával kapcsolatosan, a BUCSA-ÉP Kft előző Felügyelő Bizottsági tagjai
munkájával kapcsolatosan.
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés nem volt szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP
Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
195/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft Felügyelő Bizottság
tagjának 2010. december 16. napjától 2015. december 16. napjáig 5 évi időtartamra:
Opóczkiné Márki Andreát, Zsombok Gyulát, Janó Sándort megválasztotta.
A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásban díjazás nélkül
látják el. Megbízza a Polgármestert, hogy a cégbírósághoz, az adóhatóságokhoz, a
számlavezető pénzintézethez a törvényi határidőn belül az előírt formában a bejelentést
megtegye.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Mivel több napirend, hozzászólás a nyilvános ülésen nem volt,
az ülést 16,00 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Magyar László
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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