Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
773-45/2010. iktatószám
45. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én
(szerdán) délután 17,00 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
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Javasolta a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását.
Napirendi pont:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község önkormányzatának az ivóvíz - ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.) számú
rendeletének módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
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5./ Bejelentések
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 napirendi pontokat elfogadásra javasolta. Kérte a képviselőtestület 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: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, melyet felolvasott.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.
Kérte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatással
egyetért, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
201/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
háromnegyedéves beszámolója
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az második napirendi pontot Bucsa Község
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját. Az írásban
kiadott előterjesztést a képviselők megkapták.
A közös fenntartású intézmények vonatkozásában az együttes ülésen a képviselő-testületek a
2010. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolót részeiben már elfogadták, most Bucsa
Község Önkormányzat Képviselő-testületének egyben is el kell fogadnia pénzügyi
beszámolót.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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202/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
háromnegyedéves beszámolója
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés
háromnegyedéves beszámolóját az e határozathoz csatolt részletezés szerint elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirend pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Elmondta, hogy az együttes ülések a közös fenntartású intézmények tekintetében a koncepciót
részeiben megtárgyalták és elfogadták.
A képviselő-testületek közös döntését követően Bucsa Község Önkormányzata képviselőtestülete a 2011. évi költségvetési koncepciót egyben is el kell hogy fogadja.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
203/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetése készítésénél az alábbi
szempontokat határozza meg: A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a
pénzügyi egyensúly megteremtése.
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.
3.1./ Megvizsgálandó a napközi fenntartásának szükségszerűsége, esetleg tanulószobá val
helyettesíthetősége (2011/2012 tanévre vonatkozóan)
3.2./
Megvizsgálandó az adminisztrációs óra biztosításának szükségessége a
pedagógusok számára
3.3/ Megvizsgálandó a szakos ellátás helyzete és a túlórák szükségessége
3.4./ A költségvetési koncepció a … mellékelt táblázat számadatait figyelembe véve
készül, mely a 2011. évi tervezés alapjául szolgál.
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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
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.
4./ napirendi pont: Bucsa Község önkormányzatának az ivóvíz - ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 19/2008.(XII.23.) számú rendeletének módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
önkormányzatának az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.) sz.
rendeletének módosításáról.
A képviselők írásban megkapták a Vízművek Zrt részletes anyagát és egy előterjesztés
kiegészítést is, valamint rövid tájékoztatást a vízdíj összetételével kapcsolatosan.
Elmondta, hogy a vízdíj több részből tevődik össze. A működési hányad a hálózat, a kutak, a
különböző technológiák bekerülési költségéből tevődik össze. Bucsa esetében helyben van
egy kút, a megtermelt vizet arzén mentesíteni kell, az ezzel kapcsolatos költségeket is fedezni
kell. Van egy minimum bérleti díj, amelyet az önkormányzat bevételként minden évben
tervez. A másik rész az önkormányzati bérleti díjként van feltüntetve, 53,60 Ft van
betervezve, a tavalyi 51,50 Ft helyett, amelyet az önkormányzat rekonstrukciós
munkálatainak bevétele.
Ez az a tétel, amelyet a képviselő-testület el tud téríteni. A tavalyihoz képest a javaslat szerint
emelkedne a vízdíj 190,20 Ft helyett 205,10 Ft lenne.
Ez lenne a leglényegesebb, hiszen emelkedést tervezne és javasolna a Vízmű Zrt.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy szóljanak hozzá ehhez a javaslathoz, mert ezt a
képviselő-testületnek el kell fogadni.
Faluházi Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy a testület csak az 53,60 Ft-hoz tud
hozzányúlni, máshoz nem. Javasolja, hogy ne fogadják ezt el, bár nem nagy az emelés, de ez
is a lakosságot terheli. Ez az összeg képezi alapját a rekonstrukciónak. Az önkormányzat még
azt határozhatja meg, hogy a községben mi szerepelhet a rekonstrukcióban. Ez az összeg akár
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nulla forint is lehetne. Ha jövőre a képviselő-testület el szeretné indítani a szennyvízberuházási projektet, akkor lesz elég terhe a lakosságnak.
Kláricz János polgármester: A Vízmű kalkulált egy összeget a rekonstrukciós munkálatok
fedezetéül.
Faluházi Sándor alpolgármester: Elmondta, ha például egy bekötés hosszabb 6 méternél,
akkor az már rekonstrukciós munkának számít. Nem javasolja azt, hogy mondjanak le a
rekonstrukciós összegről, de a tavalyinál ne határozzanak meg magasabbat.
Kláricz János polgármester: A lakosság azzal mindig szembesül, hogy minden drágul.
A rekonstrukciós összeget az önkormányzat be is tervezheti a költségvetésbe az egyensúly
végett.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint tartsák meg a tavalyi szintet, vegyék
figyelembe azokat a helyeket, ahol a felújítás szükséges. Ha úgy adódik vegyenek ki az
összegből, vagy csoportosítsanak át. A mostani rekonstrukcióból is lesz valamennyi plusz.
Harmati Gyula képviselő: Egyetért azzal, hogy van olyan réteg a lakosok között, akik már egy
forinttal nem terhelhetőek tovább. Viszont ha azt látnák az emberek, hogy olyan dolgokra van
fordítva, pl. utak, járdák, amire évek óta nem költöttek, azt lehetne kezelni. Ezt döntsék el.
Kláricz János polgármester: Egyetértett, és elmondta, hogy a testület elhatározhatja magát, ez
az összeg akár tervezhető is, beállítható a költségvetésbe az egyensúly végett.
Magyar László körjegyző: Mérlegelni kell, és eldönteni, hogy a testület most hagyja az
összeget a tavalyi szinten, a rekonstrukciós összeg csökken ugyan, a javaslatot át kell majd
írni.
Faluházi Sándor alpolgármester: Javasolja, hogy ne emeljék az összeget. Mindenképpen
fejlesztésre használják az összeget.
A képviselő-testület egyhangú „igen” szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
előterjesztést módosító indítványként fogadta el Faluházi Sándor alpolgármester javaslatát,
ami szerint:
„ a vízdíj rekonstrukciós alapot képező részét nem emeli, meghagyja a tavalyi összeget.”
Kláricz János polgármester: A bevételt pályázati önerőként javasolná felhasználni, de ha nem
lesz pályázat akkor kőzúzalék vásárlására javasolná.
Harmati Gyula képviselő: Egyetért, hiszen ha lesz nyertes pályázat, mindenképpen kell az
önerő, de ha nem, akkor az utak, járdák karbantartására, fejlesztésére használják az összeget.
Kláricz János polgármester: Határozatba foglalni javasolta, hogy a képviselő-testület a bérleti
díjat hagyja a tavalyi szinten, azaz 51,50 Ft-ban.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása,
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
javaslatot, hogy a képviselő-testület a rekonstrukciós hányadot a tavalyi mértékben határozza
meg, azaz 51,50 Ft mértékben.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
204/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ivóvízdíj rekonstrukciós hányad megállapításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rekonstrukciós hányadot a 2010. évi
mértékben hagyja jóvá, azaz 51,50 Ft mértékben.
A rekonstrukciós megtakarítást az önkormányzat pályázati önerőhöz, fejlesztéshez
használja, illetve utak, járdák karbantartására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, fogadják el a vízdíjrendeletet
is.
Kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, Bucsa Község
Önkormányzatának az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
16/2010.(XII.16.) sz. Önkormányzati Rendelet
Bucsa Község Önkormányzatának az ivóvíz - ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.)
számú rendeletének módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának az ivóvíz
- ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 19/2008.(XII.23.) számú rendeletének módosítását az e
jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint állapítja meg.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a vízmű rekonstrukciós javaslatát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
205/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Békés Megyei Vízművek Zrt Bucsa községben 2011. évben elvégzendő
Rekonstrukciós javaslatról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízmű által beterjesztett
rekonstrukciós javaslatot elfogadja. Amennyiben a 2011. évre tervezett munkák értéke
meghaladja az önkormányzat előtakarékosságának mértékét, úgy a következő évi
előtakarékosság terhére kell a rekonstrukciós munkákat elvégezni.
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Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kért a képviselő-testület tagjait, fogadják el a hatósági díjtól
eltérő vízdíj megállapítását is.
Kérte, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
206/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megállapodás a hatósági vízdíjtól eltérő vízdíj megállapításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel az e
jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerinti „Megállapodás” megkötését hagyja jóvá a
hatósági vízdíjtól eltérő vízdíj megállapításáról.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Bejelentések napirendi pont
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Bucsa Geotherm
Kft-vel kapcsolatosan nem kell még a befizetést eszközölni, de egyenlőre arról van szól, hogy
a kft szerződésébe (szmsz-ébe) fogják belevenni a pótbefizetést, így most nem kell döntenie
erről a testületnek.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Közép-Békési Térség Ivóvízminőség Javító
Társulással kapcsolatosan kell egy határozatot hozni. A Társulási Megállapodás módosítása
válik szükségessé – figyelemmel a időközi jogszabályváltozásokra, valamint a Békés Megyei
Közigazgatási Hivatal észrevételeire.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni aki a Közép-Békési Térség
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításával
egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
207/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási
Megállapodásának Módosítása elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Közép-Békési Térség
Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodása módosítása válik szükségessé –
figyelemmel az időközi jogszabályváltozásra valamint a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
észrevételeire- a következők szerint:
1. A Társulási Megállapodás I.1., I.3., pontjában foglalt szabályozás oly módon változik,
hogy a Társulás önálló jogi személyiségű, melynek működésére a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A Társulási Megállapodás I.11. pont b/2 alpontjának ötödik francia bekezdésének
bevezető szövegéből törlésre kerül „A Társulási Tanács” kifejezés.
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3. A Társulási Megállapodás VI.1.3. pontjában szereplő „átruházott hatáskör” helyett
„kijelölt keretek között” szövegrész kerül be.
4. A Társulási Megállapodás VIII.1.3. pontja (írásbeli határozathozatal lehetősége)
hatályon kívül kerül.
5. A Társulási Megállapodás VIII.3.2.10. (Elnökség hatásköre) g. és q. pontja törlésre
kerül.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat
2010. december 2-ától II. fokú belvízvédelmi készültséget tartott fenn. A védekezési
költségek közel 700 ezer forint körül vannak már. Erre az összegre lehetséges, hogy vis maior
pályázatot fog az önkormányzat benyújtani.
Az önkormányzat egy szivattyút is vásárolt.
Biró Endre képviselő: Megjegyezte, hogy szomorú az, hogy nem jutnak el az információk a
képviselőkhöz. Kéri, hogy kapjanak időben értesítés a képviselők is. Ne az utcán jussanak
információhoz a képviselők, hanem az önkormányzattól. Javasolja továbbá, hogy az internetes
oldalt is mielőbb nyissák meg, az információk közlése gyorsabb, pontosabb lehetne. Tett egy
javaslatot arra, hogy milyen névvel illessék a községet, pl: „Bucsa Sárrét legszebb virága”.
Magyar László körjegyző: Nagyon el voltak foglalva, vezetők is, munkatársak is.
Kláricz János polgármester: A képviselő felvetése jogos, megpróbálnak erre jobban figyelni.
Tudomásul veszi a megjegyzést.
Harmati Gyula képviselő: A maga részéről egyetért, Biró Endre képviselővel, hiszen azért
szólnak az ülésen, hogy ezekből később tanuljanak, kezelni tudják jobban a helyzetet
A nagyobb nyilvánossággal a maga részéről is egyetértene.
Elmondta, hogy a belvízvédelmi készültség idején nem volt a jegyző a településen, mert
Ecsegfalvára kellett mennie közmeghallgatásra, de már van egy helyettese, és kéri, hogy ilyen
esetben oldják meg az, hogy legyen, aki intézkedjen, mert nem volt olyan személy, aki
irányított volna.
Kláricz János polgármester: Azért az egy speciális helyzet.
Magyar László körjegyző: Nyilván a helyettesem, aki fiatal hölgy, nem állítottam volna a
szivattyúk mellé, műszaki munkatárs viszont nem volt, mert az állás betöltetlen. A
közfoglalkoztatottaknak már a szabadságokat adták ki, annyira nem volt ember, akit oda
lehetett volna állítani. Egyébként pedig a belvíz elleni védekezési munkákat személyesen
irányítottam, az elérhetőségem, mint mindig, kint volt a hivatal ajtaján. Munkaidőn túl, sőt
hétvégén is vezettem a szivattyúzást, árokásatást. Ecsegfalván december 2.-án 17 órától
mindössze 3 óra időt tartózkodtam, a közmeghallgatás idején. Ezek után nem értem, miért
nem volt, aki irányított volna? Egyébként pedig a védelmi munkák irányítása a polgármester
hatásköre. Vele mindent egyeztettem, a hirdetőre minden intézkedést elhelyeztem. Az
önkormányzat internetes honlapja nem működött, amelynek olyan műszaki okai voltak,
amelyeket csak napokkal később sikerült elhárítani.
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Faluházi Sándor alpolgármester: Kérte, hogy ha csak egy-két napra hívnak be, vagy rendelnek
be embereket, olyanokat hívjanak, akiknek nincs más bevételi forrásuk.
Magyar László körjegyző: Ez alapvetően így is szokott lenni, azonban a december 2.-i vis
maior esemény kapcsán azt kellett behívni, akire rábízhattam a szivattyúk kezelését, a
szennyvíz szippantó üzemeltetését. Valójában nem volt mérlegelési lehetőségem.
Harmati Gyula képviselő: Észrevételezte, hogy szinte semmire nincs már ember év végén,
nincs, aki hordja az ebédet, nincs, aki felügyelje a kazánokat, a fűtést. Nem lehetne már
behívni abból, akik karbantartók lesznek?
Magyar László körjegyző: Ennek sajnos a legfőbb oka, hogy néhány éve az állandó
alkalmazottakat – karbantartók, dajkák, takarítók – takarékossági okokból
létszámcsökkentették. A közfoglalkoztatás rendszere pedig gazdasági év kezdetétől év végéig
működik, úgy, hogy a régi foglalkoztatás november 30.-ával befejeződik, az új pedig február
elején indulhat. Az új foglalkoztatási rendszerben a helyzet még rosszabb, lehet, csak
márciustól tudunk pályázni az újabb közfoglalkoztatottakra. Addig marad az egyszerűsített
foglalkoztatás lehetősége, ez azonban sok pénzébe kerül az önkormányzatnak, mert erre nincs
állami támogatás.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy megszervezik ezeket a feladatokat, és jobban
odafigyelnek.
A képviselők rövid megbeszélést tartottak arról, hogy milyen munkaerőkkel, feltételekkel
tudnak foglalkoztatni dolgozókat.
Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy a Bucsai Kábeltelevízió Kft-nél ki lett az
ügyvezető?
Kláricz János polgármester: A Bucsai Kábeltelevízió Kft-nél Szűcs Gábor lett az ügyvezető.
A kft-nek van még egy 10 millió forintos kinlévősége, amit lenne lehetőség behajtani.
Mindenképpen Szűcs Gábor a másik tulajdonos látszott a leginkább alkalmasnak arra, hogy az
ügyvezetői tisztséget ellássa.
Fenyődi Attila képviselő: Észrevételezte, hogy a Bucsa, Árpád sor utca 6. szám alatti
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás nagyon megrongálódott, le kellene bontani, a
szomszédban is laknak, kerüljék el azt, hogy történjen valami.
Kláricz János polgármester: A jövő évben prioritálni kell ennek a háznak a lebontását.
Biró Endre képviselő: Javasolta, hogy figyeljenek oda a községben lévő tatarozásra szoruló
házakra. Mielőtt életveszélyessé válnának erősítsék meg, akár az önkormányzatnál
foglalkoztatott munkásokkal, és az ott elvégzett munka ellenértékét terheljék rá a házra.
Szabályozott keretek között kellene kezelni azt, amit a Kulturális Bizottság elfogadott, hogy
azokat az értékeket megmenteni, amelyek régi házaknál vannak, például fából készült
oromzat megmentése.
Kláricz János polgármester: Annyit mindenképpen meg kell tenni annál a megrogyott háznál,
hogy egy szalagot ki kell húzni, hogy ne menjenek közel a házhoz.
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Juhász Sándor képviselő: Egy negatív észrevételt mondott el, akik a szomszédos városból
kiköltöznek Bucsára olyan elgondolással élnek, hogy nem kell az ingatlant karbantartani,
állagát megőrizni, majd ad az önkormányzat másik lakást.
Biró Endre képviselő: Ezért értene egyet azzal, hogy ne kapjon segély azt, aki a saját
ingatlanját nem tartja rendben.
Kláricz János polgármester: Mivel több napirend, hozzászólás nem volt, megköszönte az
ülésen való részvételt és az ülést 16,00 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Magyar László
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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