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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-43/2011. iktatószám 

43. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 4-én 

(pénteken) délután 13,00 órakor megtartott rendkívüli 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, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt. 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

1./ A 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 

igénybevételével kapcsolatos a „Sportöltöző felújítása” elnevezésű projekt megvalósítására 

érkezett ajánlatok elbírálása, és felhatalmazás a vállalkozói szerződés megkötésére 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

2./ Az önkormányzat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatások keretében a helyi televíziók, rádiók fejlesztése 

célterületre benyújtott 1008151 azonosító számú pályázatával kapcsolatos szállítói 

szerződéséhez partner kiválasztása, és a szerződés megkötéséhez felhatalmazás kérése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Rendeletalkotás az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 

2/1998.(II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  
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1. napirendi pont: A 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 

származó támogatás igénybevételével kapcsolatos a „Sportöltöző felújítása” elnevezésű 

projekt megvalósítására érkezett ajánlatok elbírálása, és felhatalmazás a vállalkozói 

szerződés megkötésére 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a 7/2011.(III.9.) BM 

rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételével kapcsolatos a 

„Sportöltöző felújítása” elnevezésű projekt megvalósítására érkezett ajánlatok elbírálása, és 

felhatalmazás a vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták, és itt az ülésen van lehetőség az ajánlatok 

megismerésére.  

 

Ezt a pályázatot tavasszal nyújtotta be az önkormányzat, és sikeres elbírálást követően a 

sportöltöző felújítását tűzte ki céljául. 2011. november 30-ig van kötelezettsége az 

önkormányzatnak arra, hogy kivitelezőt kell választania, és azzal szerződést kell kötnie. A 

beruházás nem közbeszerzés köteles, de ettől függetlenül három ajánlatot kért az 

önkormányzat.  

A támogatás felhasználásának végső határideje 2012. június 30. napja.  

1./ ajánlattevő:  

Borgula-ÉP Kft, 5650. Mezőberény, Jeszenszky u. 20.  

Ajánlati ár: 7.298.195 Ft + áfa, azaz 9.122.744 Ft 

 

2./ ajánlattevő:  

Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft, 5650. Mezőberény, Csabai út 25. 

Ajánlati ár: 7.719.466 Ft + áfa, azaz 9.649.333 Ft 

 

3./ ajánlattevő: 

ROZSDA-STOP Kft, 5520. Szeghalom, Hunyadi u. 6.  

Ajánlati ár: 7.731.232 Ft + áfa, azaz 9.664.040 Ft 

 

Javasolta, hogy a legkedvezőbb kivitelező ajánlatát fogadja el, és kérem szíveskedjenek 

felhatalmazni a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozói szerződés megkötésére.  

 

A jövő héten 8-án megkötnék a szerződést, és november 10. napjától megkezdődhetne a 

kivitelezés. Azért van csúszás, mert a Támogatási Szerződés megkötése után volt a 

kormánynak egy olyan rendelkezése, hogy a hazai források esetében az önerőn felül 

közfoglalkoztatottakat is be kell vonni a felújításba, ennek a mértéke a támogatási összeg 5 

%-a kell hogy legyen. Ez három fő 2011. december 31-ig történő foglalkoztatását foglalja 

magában. Egy fő melegburkoló és 2 fő segédmunkást kell biztosítani, de a szakmai 

területeken a munkákat az ajánlatot tett kivitelező fogja bonyolítani.  

Tételesen két részre oszlik a felújítás. Egyrészt az épület állagának, az épület energia 

szempontból történő felújítása, a nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, belső 

burkolatok rendbe tételét, foglalja magába, tetőszerkezet felújítása, falazat, zuhanyzók, 

öltözők  másrészt egy szerelvényezési munka, a központi fűtés, a központi vízellátás, egy 

napkollektoros és napelemes energia előállító egységgel együtt. Ez nagyban elő fogja segíteni 

azt hogy az ingatlan fenntartása, bár az idén sem nagy összeg volt ráfordítva, de még 

kevesebb lesz. 
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Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy a napkollektoros korszerűsítéssel 

elektromos áramot is termelnek? 

 

Kláricz János polgármester: Két részre van osztva, egyrészt az épületben felmerülő energia 

források ellátására, másrészt világításra lesz elegendő.  

Rendezvényt nyilván nem fognak tudni ellátni, de néhány kültéri világítást is működtetni 

tudnak. Az ott megtermelt áram mindenképpen megtakarítást fog eredményezni.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Véleménye szerint szükség lenne egy közepes teljesítményű 

generátor rendelkezésre bocsátása.  

 

A képviselők rövid beszélgetést folytattak a felújítással kapcsolatos részletekről. 

 

Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy ki lesz-e alakítva a játékvezetőknek is öltöző?  

 

Kláricz János polgármester: Igen, ez már egyébként előírás is, de lesz külön öltöző, külön 

bejárat a zuhanyzóhoz stb.  

 

Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy a napkollektoros egységnek mekkora a 

teljesítménye?  

 

Kláricz János polgármester: A teljesítményt a pályázatban is úgy határozták meg, hogy a helyi 

világításra, és kisebb eszközök működtetésére fogják felhasználni az elektromos áramot.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A legkedvezőbb ajánlattévővel javasolja a szerződés 

megkötését. 

 

Kláricz János polgármester: Az ajánlattévők között olyan is, aki a keret felett tett ajánlatot, a 

Borgula-ÉP Kft tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ez a vállalkozás már dolgozott Bucsán az 

Idősek Klubja és a Gyermekjóléti Szolgálat felújításánál. Jó a tapasztalat, jó munkát 

végeznek. Viszonylag sokan szerették volna elvállalni ezt a munkát, mert sajnos nagyon 

kevés a térségben a munka. A Borgula-ÉP Kft mezőberényi tőkeerős cég.  

 

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, hogy a képviselő-testület a 

7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételével kapcsolatos a 

„Sportöltöző felújítása” elnevezésű projekt megvalósítására érkezett ajánlatok közül a 

legkedvezőbb, a Borgula-ÉP Kft (5650. Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) 7.298.195 Ft + áfa, 

azaz 9.122.744 Ft összegű ajánlatát fogadja el, és felhatalmazza a Polgármestert a 

Vállalkozóval való szerződés megkötésére.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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138/2011.(11.04.) Képviselő-testületi határozat    

A 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás 

igénybevételével kapcsolatos a „Sportöltöző felújítása” elnevezésű projekt 

megvalósítására érkezett ajánlatok elbírálása, és felhatalmazás a vállalkozói szerződés 

megkötésére 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 

előirányzatból származó támogatás igénybevételével kapcsolatos a „Sportöltöző 

felújítása” elnevezésű projekt megvalósítására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a 

Borgula-ÉP Kft (5650. Mezőberény, Jeszenszky u. 20.) 7.298.195 Ft + áfa, azaz 

9.122.744 Ft összegű ajánlatát fogadja el, és felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozói 

szerződés megkötésére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. napirendi pont: Az önkormányzat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások keretében a helyi televíziók, rádiók 

fejlesztése célterületre benyújtott 1008151 azonosító számú pályázatával kapcsolatos 

szállítói szerződéséhez partner kiválasztása, és a szerződés megkötéséhez felhatalmazás 

kérése 

    

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az önkormányzatnak 

a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 

támogatások keretében a helyi televíziók, rádiók fejlesztése célterületre benyújtott 1008151 

azonosító számú pályázatával kapcsolatos szállítói szerződéséhez partner kiválasztása, és a 

szerződés megkötéséhez felhatalmazás kérése 

 

Eltelt az a kilenc hónap, amennyi időn belül az első ütem elszámolását 2011. november 8. 

napjával kell teljesíteni.  

A közbeszerzési határt nem éri el ez a pályázat sem, de két árajánlattal már kedvező helyzetbe 

kerül az önkormányzat. Az egyik ajánlat az Armamenta Bt-től a másik az Allied Computers 

Kft-től érkezett. Az Armamenta Bt ajánlata piaci alapon jobbak. A TIOP pályázatban is ők 

voltak a beszállítók.  

A határozat meghozatala után a kifizetési kérelmet be tudja nyújtani az önkormányzat, és 

teljesíteni tudja vele 2011. november 8. napjával a 9 hónapon belüli kifizetési kérelmet. 

 

A Szállítói szerződés megkötésére kell tehát elhatározásukat adni, és ehhez a szállítói partnert 

ki kell választani. 

A két szállító ajánlatának dokumentációját átadta a képviselőknek megtekintésre.   

  

Javasolta, hogy a Képviselő-testület a legkedvezőbb szállítói ajánlat tevő mellett döntsön, 

továbbá kérte, hogy a Szállítói szerződés megkötésére szíveskedjenek felhatalmazásukat adni.  

 

A beruházás megvalósítására, a pályázati összeg felhasználására 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy mi lesz, ha nem teljesül ez? 
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Kláricz János polgármester: Most egy kisebb 2-300 ezer forintot tételt szeretne elszámolni. A 

többit 15 hónap múlva szeretnék megvalósítani. Sok egyéb kiadása van most az 

önkormányzatnak, de amint tud erre pénzt elkülöníteni, akkor megkezdődhet a beruházás. 

Reméli, hogy kifizetési kérelmek teljesítése az MVH részéről sem fog túl sok időbe kerülni, 

azaz az önkormányzat időben visszakapja a pénzét. Az ajánlattévő is a jó partner kapcsolatra 

törekszik. A testület tehát most arról hozna döntést, hogy a mostani kifizetési kérelemhez az 

Armamenta Bt ajánlatát fogadja el. Később újra lehet árajánlatot kérni az újabb eszközök 

beszerzésére. Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel 

több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.  

 

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

önkormányzatnak a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 

nyújtandó támogatások keretében a helyi televíziók, rádiók fejlesztése célterületre benyújtott 

1008151 azonosító számú pályázatával kapcsolatos szállítói szerződést a legkedvezőbb 

ajánlatot adó Armamenta Bt-vel köti meg, és a szerződés megkötésére felhatalmazza a 

Polgármestert. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

139/2011.(11.04.) Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához nyújtandó támogatások keretében a helyi televíziók, rádiók fejlesztése 

célterületre benyújtott 1008151 azonosító számú pályázatával kapcsolatos szállítói 

szerződéséhez partner kiválasztása, és a szerződés megkötéséhez felhatalmazás kérése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi televíziók, rádiók fejlesztése 

célterületre benyújtott 1008151 azonosító számú pályázatával kapcsolatos szállítói 

szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó Armamenta Bt (5300. Karcag, Szent István sgt. 

17.) köti meg, és szerződés megkötésére felhatalmazzák a Polgármestert.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Rendeletalkotás az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté 

nyilvánításáról szóló 2/1998.(II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, amely a 

rendeletalkotás az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 

2/1998.(II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Megkérte Dr. Nagy Éva körjegyzőt, szíveskedjen az írásban kiadott előterjesztést kiegészíteni. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy még a nyáron kapott az 

önkormányzat egy levelet a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és 

Természetvédelemért felelős helyettes államtitkártól.  

Arról érkezett jelzés, hogy a helyi védett természeti területek nyilvántartásának felülvizsgálata 

tárgyában Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi jelentőségű 

természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 3/1998.(II.4.) önkormányzati rendeletében 

nem kerültek pontosan megjelölésre a védelemmel érintett ingatlanok. 

Egy rövidé és nem túl komplikált rendelettel ezért módosítani szükséges az önkormányzati 

rendeletet, és ezzel az egységes szerkezetű rendelet megküldésével eleget tehet az 

önkormányzat a hiányosságnak.   
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Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy a vadgesztenyefák voltak-e az idén permetezve 

a tűzelhalás ellen.  

 

Kláricz János polgármester: Az idén nem voltak permetezve a fák, volt olyan megállapítás, 

hogy a permetezés ellenére is jelentkezett a fákon a tűzelhalás. Egyébként az idén nem olyan 

mértékű volt a fák betegsége, mint az elmúlt években.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ezek a fák nem magnemesek, látszik rajtuk, egymástól 

különbözőek.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Ezeket a fákat védeni, és pótolni is kellene, hiszen vannak még 

a községben máshol is nagyon szép öreg hársfák, és platán fák. Nem kellene ezeket kivágni, 

hiszen százév körüli fák, és a biointenzitás miatt sem. Az, hogy az idén nem látszott annyira 

tűzelhalás lehet, hogy már a fák maguk alakították ki a védettségüket a betegség ellen.  

 

Biró Endre képviselő: Szeretnék kérni, hogy a Petőfi utcai ingatlanhoz még most az őszi 

faültetési szezonban ültessenek fát.  

 

Kláricz János polgármester: A felvetéssel egyetértett.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése a napirendhez.  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 2/1998.(II.5.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2011.(XI.5.) önkormányzati rendelete 

az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 

2/1998.(II.05.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 2/1998.(II.05.) sz. rendeletet (Továbbiakban: Ör.) az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

Az Ör. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„2.§ 

Bucsa községben helyi jelentőségű természeti érték jelen rendelet értelmében: 
 

A Kossuth utcán (hrsz: 584) található vadgesztenye sor” 

2.§ 
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Záró rendelkezések 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

Bucsa, 2011. november 4. 

 

          Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva  

           polgármester                                                                        körjegyző                                                                                     

                                                                                                              

Kihirdetésre került: Bucsa, 2011. november 5. 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                         körjegyző  

 

Harmati Gyula képviselő: Elmondta, hogy ma november 4-én nemzeti gyásznap van, ma 

támadták meg Magyarországot a szovjet csapatok 55 évvel ezelőtt.  

Javasolta, hogy egyperces néma felállással adózzanak ennek az eseménynek a tiszteletére.  

 

Kláricz János polgármester: A szennyvízberuházással kapcsolatosan tájékoztatta a 

képviselőket. Még feltételes módban van, de lehetséges, hogy február hónapról december 

hónapra jön előre a KEOP pályázat beadási határideje. Műszaki kiviteli oldalon minden 

rendben van, megfelelően halad a tervezés. Olyan információt hallott a községben, hogy a 67 

hónap eltelte után fog a beruházás megvalósulni. Ez nem így van, a 2012-es évet annak 

szentelik, hogy a beruházás el tudjon indulni. Kérte a képviselőket, hogy a beruházással 

kapcsolatosan így kommunikáljanak a lakosok felé.  

Sajnos vannak, akik teljesen másként értelmezik a tennivalókat, mint ahogyan azt a képviselő-

testület a víziközmű társulat alapszabályában lefektette. A befizetéseket a lakosoknak el 

kellett kezdeni. Az nem baj, ha valaki nem ért valamit és kérdez. Nem probléma ez mindaddig 

amíg a képviselő-testület tudja, hogy mit és miért tesz, és a válaszadást mindenki kellő 

információ birtokában tegye meg.  

 

Biró Endre képviselő: A lakosoknak el lett mondva, és több levélben is tájékoztatva lettek. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a rendkívüli ülést 13,30 perckor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

   

Kláricz János                                                               Dr. Nagy Éva 

polgármester                                                                   körjegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


