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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

341-4/2019. 

 

4. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 5-én (kedden) 

délután 13,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, 

Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

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

 

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

részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, hiányzó 2 fő.  

A határozat hozatalban részt vesz 5 fő. 
 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 
 

1./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag folyamatban lévő beszerzése 

tárgyában önkormányzati önerő biztosításáról 

 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, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      
 

1. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

folyamatban lévő beszerzése tárgyában önkormányzati önerő biztosításáról 
 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag folyamatban lévő beszerzése tárgyában 

önkormányzati önerő biztosításáról. 
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztésben ismertetett helyzetet követően változások 

történtek, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal sikerült egyeztetni, és nekik 

rendelkezésre áll a szükséges fa mennyisége, valamennyit javult is a helyzet, mert 100 köbméter 

kemény lombos tűzifát nettó 17.000 Ft-os áron ki tudják az önkormányzatot szolgálni, valamint 

a meglévő szállítási szerződés szerint Bacsu Attila vállalkozó is 30 köbméter tűzifát tud 

ugyanolyan áron biztosítani abból a fajta fából, ami eddig is volt, és figyelembe veszik azt, 

hogy a szállítást végző vállalkozó 100.000 Ft-tal csökkentette az ajánlatát.  

 

Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy nem biztosítja a többletforrást, akkor a jelenleg 

rendelkezésre álló mennyiségen felüli részt valamilyen úton-módon biztosítani kell, és ki kell 

osztani a lakosoknak, mivel december 5-én megszülettek a határozatok.   

 

A jegyző asszony a törvényességi főosztálynál tájékozódott hogy ebben az esetben mi az 

eljárásrend, de nincs más, mint a szociális tűzifa természetbeni kiosztása, erre van csak  

lehetőség.    

 

Talán az a probléma elhárulni látszik, ami a mennyiségnek a meglétét kérdőjelezné, de azért 

még van 67 köbméter mennyiség, aminek a megléte kétes, mert 3 km-es nem műúton 

közelíthető meg, és nem tűnik maximálisan biztosítottnak. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy milyen álláspontot javasolnak kialakítani. 

 

Nyilvánvalóan a szerződésnek a nem teljesítése szerződés szerint megszűntetést von maga után. 

Az önkormányzat részéről Bacsu urat tájékoztatta, hogy egy végső számadást követően peres 

úton szeretnék az ezzel kapcsolatos költségeket követelni. Most azonban úgy látszik, hogy az 

intézkedések folytán sikeres lesz a tűzifa leszállítása.  

 

Amennyiben teljesítésre kerül a szállítás, két-három nap alatt jó szervezéssel a kiosztás 

megvalósul. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy milyen mennyiséget kapnak a lakosok.  

 

Kláricz János polgármester: 364 erdei köbmétert nyert az önkormányzat, ami 147 jogosultra 

lesz szétosztva.  

Az önkormányzat erdei köbéterben vásárol, maga a kiosztás mázsára történik, kb. 20 q 

mennyiséget kapnak a lakosok. Kb. 8-12 q között lehet egy erdei köbméter.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Felgyorsultak az események, de így is nagyon képlékeny, ilyen 

formában nem vállalja a többletköltséget. Szeretne utánanézni, hogy kik a jogosultak, mert lehet 

hallani hangokat.  

Javasolja kiosztani azt a mennyiséget, ami rendelkezésre áll. Nagyon sok így is a pótlás, látható, 

hogy nincs a költségvetésben plusz kiadásra forrás. Sőt még kérdéses az is, hogy ideér-e a 

tűzifa. 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnak nem áll módjában a december 5-én a lakosok 

irányába meghozott határozatokat módosítani.  Ha a 167 köbmétert osztanák ki nem felelnek 

meg a határozatoknak. 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Nem teheti meg azt az önkormányzat, hogy a december 5-én meghozott 

határozatokat módosítják, visszavonják. Nem ad erre az Ákr. lehetőséget. Erről egyeztetett a 

törvényességi főosztállyal. Az elszámolásnak szerves része a meghozott határozat. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Akkor most nincs miről beszélni, ha a feljebb hatóságok eldöntik 

ezt. A képviselő-testületnek akkor miről kell most dönteni?  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az ajánlatokról, hiszen a költségvetést érintő döntésről van szó. 

 

Kláricz János polgármester: Van arra lehetőség, hogy csak a 167 köbméter kerüljön kiosztásra, 

de ha valaki megtámadja a határozatot, már első fokon el kell fogadni a fellebbezést. 

Abban az esetben, ha nem veszik figyelembe Bacsu úr felajánlását, akkor a későbbi polgári 

peres úton nem tudnak érvényesíteni költséget. 

 

Javaslata az, hogy az 594.360 Ft-ot az önkormányzat biztosítsa, és meglátják, hogy február 15-

ig milyen mennyiségben teljesül a szállítás. Készüljön egy kimutatás arról, hogy a tavalyi 

évihez képest milyen többletköltség merült fel. Ha a többletköltséget nem lesz hajlandó nem 

peres úton megtéríteni az önkormányzatnak a vállalkozó, akkor ebben az esetben polgári peres 

úton szeretné érvényesíteni a követelést. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem javasolja a polgári peres úton való érvényesítést, egy kicsit 

nagyon belement az önkormányzat, legközelebb szeretné látni azt, hogy kik azok, akik kapják 

a szociális tűzifát. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A szociális tűzifára való jogosultság megállapítása nem a képviselő-

testület hatásköre, a döntés a polgármesterre van testálva. 

 

Kláricz János polgármester: Azt, hogy a település 363 m3 tűzifát kapott nem a település döntötte 

el, hanem egy rendszerben kell rögzíteni egy lehetséges igényt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megnézte a helyszínen a tűzifaosztást, nagyon sáros körülmények 

vannak. Véleménye szerint nincs pénze az Önkormányzatnak a többletköltségek vállalására. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Már egy korábbi Gazdasági Bizottsági ülésen is érdeklődött a 

szociális tűzifáról, véleménye szerint most már nagyon időszerű kiosztani azt a mennyiséget, 

ami a határozatokban szerepel. 

 

Kláricz János polgármester: Nem volt fa. Azok, akik rendelkeztek fával jelentősen magasabb 

áron vállalták a szállítást. Kért az önkormányzat ajánlatot is, és az önkormányzat időben 

elkezdte a tűzifa beszerzését. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Olvasta az anyagban, hogy ha következő évben a nevezett 

vállalkozó vállalást tesz az önkormányzat arra, hogy tőle vásárolja, akkor ugyanazon áron adja.  

 

Kláricz János polgármester: Ezt az vállalás nem jelent garanciát, lehet, hogy az önkormányzat 

nem is fog pályázni.  
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Földesi Györgyné képviselő: A probléma most azonban konkrétan nem ez, hanem az, hogy 

megoldják a tűzifa kiosztást.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Ez a kb. 20 mázsa tűzifa nem elegendő tüzelőanyag egy télre, 

öngondoskodás is szükséges.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Véleménye szerint a brikettáló gép használatával csökkenthetnék a 

tűzifaproblémát is, hiszen ha már megvásárolták és van, akkor lehetne előállítani. 

 

Kláricz János polgármester: Kapacitását tekintve az intézmények fűtésére elő lehetne állítani a 

szükséges mennyiséget. A legkörnyezettudatosabb, hiszen hulladékból készül. 

 

Juhász Sándor képviselő: A 2019 évi költségvetést terheli a plusz összeg. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Igen. Ha az önkormányzat nem osztja ki a tűzifát, akkor az 

önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége van. Most már az a megoldás, hogy az 

önkormányzat lehozatja a támogatott mennyiséget. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretné megnézni, hogy kik azok akik tűzifa támogatásban 

részesültek. 

 

Kláricz János polgármester: A tűzifára való jogosultság feltételrendszerét a képviselő-testület 

döntötte el, rendeletben szabályozta.  

 

Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a tűzifa beszerzésével egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 3 igen szavazattal, 2 

ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   14/2019.(II.05.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag folyamatban lévő 

beszerzése tárgyában önkormányzati önerő biztosításáról 

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

197 erdei m3 szociális célú tüzelőanyag beszerzésére: 

- 100 erdei m3 17.000 Ft/erdei m3+ÁFA+szállítás (4.500 Ft/erdei m3 + áfa áron) és  

- 97 erdei m3-t 19.000 Ft/erdei m3+ÁFA+szállítás (6.000 Ft/erdei m3 + áfa) áron a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól szerezze be, továbbá biztosítja a beszerzéshez 

szükséges többlet önerő megfizetését. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés haladéktalanul történő megkötésére és a tűzifa azonnali kiszállítására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 13,30 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester            jegyző 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 
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Bucsa Község Önkormányzat 

POLGÁRMESTERE 

5527. Bucsa, Kossuth tér 6 

E-mail: titkarsag@bucsa.hu 

 

 

 

M E G H Í V Ó 

 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 5-én (kedden) délután 

13,00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag folyamatban lévő beszerzése 

tárgyában önkormányzati önerő biztosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Kérem az ülésen való szíves megjelenését. 

 

 

Bucsa, 2019. február 5 

 

 

                                                             

                                              Kláricz János              

                         polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

1. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2019. február 5-én (kedden) délután 13,00 órakor 

tartandó rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag folyamatban lévő 

beszerzése tárgyában önkormányzati önerő biztosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Tisza-Reed Kft. képviseletében eljáró Bacsu Attila vállalkozó tájékoztatott a tegnapi napon, 

hogy a korábbi szóbeli vállalása ellenére határidőn túl sem tudja teljesíteni a korábban 

adásvételi szerződésben vállalt szociális célú tüzelőanyag leszállítását a szerződött 363 erdei 

m3-t. A mai napig 167 erdei m3 tűzifát szállított a vállalkozó, fennmaradó: 196 erdei m3. 

 

A kialakult helyzetre tekintettel, megkerestünk három vállalkozót, akikkel telefonon sikerült 

egyeztetünk a szűkös határidő miatt. Írásbeli ajánlatot a későbbiekben tudnak adni.  

 

A telefonon kapott ajánlatok az alábbiak:  

 

1./ Pozojevich Miklós vállalkozó Füzesgyarmat:  

28.000 Ft/erdei m3+szállítás (4.000 Ft/erdei m3) + áfa 

2./ Nagy Zoltán vállalkozó Szeghalom:  

26.000 Ft/erdei m3+szállítás (4.000 Ft/erdei m3) + áfa 

3./ Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság:  

19.000 Ft/erdei m3+szállítás (6.000 Ft/erdei m3) + áfa 

 

Az árajánlatok tükrében megállapítható, hogy a legkedvezőbb áron a Hortobágyi Nemzeti Park 

tud teljesíteni, de ebben az estben is 995.680 forint többletköltsége van a beszerzésnek.  Így 

összességében 4.756.690 forint a teljes mennység szállítási költsége.  

 

Mindhárom vállalkozó tudná a szállítást kezdeni a napokban. Ez nagyon fontos, hogy február 

15. napjáig a lakosok részére is megtörténhessen a kiszállítás.   

 

A délelőtt folyamán megkerestük a Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályát, 

valamint a Magyar Államkincstár illetékes ügyintézőjét, alternatívát keresve milyen lehetősége 

lenne az önkormányzatnak hogy vagy a mennyiséget módosítva az eddig leszállított tűzifát 

ossza ki, vagy tűzifa helyett tehát nem természetbeni, hanem pénzbeni ellátást biztosítani a 

lakosság részére.  

A Törvényességi Főosztály tájékoztatás alapján az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint nincs lehetőség a 2018. december 5. napján 

jogerőre emelkedett támogatást megállapító határozatok módosítására, vagy visszavonására. 

Ezeket csak jogszabálysértésre való hivatkozás esetén lehetne alkalmazni. 

A határozatok kijavítására szintén nincs lehetőség, mivel az csak név, vagy szám elírása esetén 

lehet alkalmazni.  
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A Magyar Államkincstár arról tájékoztatott, hogy kizárólag a támogatói okiratban 

meghatározott mennyiségű és minőségű tűzifa adható a lakosságnak támogatásként.  

 

A Tisza-Reed Kft képviselőjével Bacsu Attilával folytatott ma délelőtti egyeztetés során az 

ügyvezető úr a vállalkozás részéről sajnálatát fejezte ki, hogy nem tudott szerződésszerűen 

teljesíteni, de az időjárási és útviszonyok teljesen ellehetetlenítették a további szállítást. 

Az ügyvezető úr felajánlott 100.000 Ft összeget a további mennyiség szállítási díjának 

csökkentésére önkormányzatunk irányába. Továbbá vállalta, hogy amennyiben az idei évben is 

pályázik önkormányzatunk szociális célú tüzelőanyag beszerzésére, úgy a jelenlegi 

szerződésben vállalt vételárat biztosítani tudja. 

 

Fentieket összegezve és tekintve a szűkös határidőt a tűzifa mielőbbi beszerzése és kiosztása az 

egyetlen szabályszerű járható út. 

 
 

Kérem a képviselőket a kialakult helyzetet vitassák meg, és a döntést hozzák meg.  

  
 

Bucsa, 2019. február 5. 

 

 

        Kláricz János  

         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

 

…../2019.(II.5.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag folyamatban lévő 

beszerzése tárgyában önkormányzati önerő biztosításáról 

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

197 erdei m3 szociális célú tüzelőanyag beszerzésére: 

- 100 erdei m3 17.000 Ft/erdei m3+ÁFA+szállítás (4.500 Ft/erdei m3 + áfa áron) és  

- 97 erdei m3-t 19.000 Ft/erdei m3+ÁFA+szállítás (6.000 Ft/erdei m3 + áfa) áron a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságtól szerezze be, továbbá biztosítja a beszerzéshez 

szükséges többlet önerő megfizetését. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés haladéktalanul történő megkötésére és a tűzifa azonnali kiszállítására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal és értelem szerint 

 

 

 
 

 


