Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-5/2016. iktatószám
5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-án
(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati
Gyula, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs, Ifj. Gyarmati
Imre BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolója
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat, és Ifj. Gyarmati Imrét a BUCSA-ÉP
Nonprofit Kft végelszámolóját.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van.
A határozathozatalban részt vesz 7 fő.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolta, hogy a harmadik napirendi pont a mezei őrszolgálat létrehozása, kerüljön le a
napirendről.
Földesi Györgyné képviselő: A maga részéről nem javasolja, hogy lekerüljön, tárgyalják meg.
Kláricz János polgármester: A javaslata az, hogy leveszi napirendről, ezért kéri, hogy a
képviselők kézfelemeléssel szavazzanak arról, aki egyetért azzal, hogy a mezei őrszolgálat
létrehozása napirendet levegyék.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 5 igen szavazattal, 2
tartózkodással egyetért azzal, hogy a mezei őrszolgálat létrehozása napirend lekerüljön.
17/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a mezei őrszolgálat létrehozása napirendről való levételéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 30-i testületi ülés
napirendjéről leveszi a mezei őrszolgálat létrehozásáról szóló előterjesztést.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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Kláricz János polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Tájékoztatás a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló
3./ A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ A helyi adóztatás folyamatának ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Tájékoztatás a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott és működtetett
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi
költségvetéséről
Előadó:Kláricz János polgármester
6./ A házi segítségnyújtás feladat ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ A bucsai 1801 helyrajzi számú zárt kert besorolású ingatlan megvásárlásával kapcsolatos
döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Civil szervezetek km keretének meghatározása
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ A MEDICOPTER Alapítvány támogatása
Előadó: Kláricz János polgármester
11./Alkotótábor rendezése és támogatása Bucsán
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Tájékoztatás törvényességi észrevételről
Előadó: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
13./ A Bucsa Sport Egyesület tájékoztatója az egyesület munkájáról
Előadó: Kláricz János elnök
Harmati Gyula alelnök
14./ Döntés a Bucsa Sport Egyesület részére nyújtandó kölcsönről
Előadó: Kláricz János BUCSA SE elnöke
Fenyődi Attila Béla alpolgármester
15./ Egyebek
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1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2017. március
3-án tartott közgyűlésén sor került a 2016. évi beszámoló és az elszámoláshoz szükséges
döntések meghozatalára. Az ügyvéd az ezzel kapcsolatos jogi tevékenységeit megkezdte,
amennyiben a cégbíróság részéről érkezik ennek befogadásáról visszajelzés, azt követően lesz
ezzel a képviselő-testületnek a későbbiekben tennivalója, azzal kapcsolatosan, hogy az
önkormányzat nyújtott kölcsönt a víziközmű részére.
Folynak a munkálatok a Dózsa György utcában az ivóvízvezeték cseréjére vonatkozóan. A
szükséges munkálatokkal a jövő hét végére várható, hogy végeznek. Utána elindul az érintett
résznek a helyreállítása, az idén egy szórt köves terítésére kerül sor, majd egy aszfalt réteg fog
az útra kerülni eredeti állapotként helyreállítani.
A Bucsa szennyvíz agglomerációjával kapcsolatosan megkezdődtek az intézkedések. A
TIVIZIG megküldte azt a szempontrendszert, amely szerint a szennyvíz-agglomerációs
felülvizsgálatot le kell folytatni. Ha ez elkészül, akkor a benyújtott anyagot a Területi Vízügyi
Tanács fogja vizsgálni. Az ütemtervhez képest kicsit csúszásban vannak, de az
elképzeléseknek megfelelően zajlik az előkészítés.
Lévai Ferenc vállalkozóval lefolyt az egyeztetés a szennyvíztisztítóhoz vezető úttal
közvetlenül szomszédos terület kerítésével kapcsolatosan. Egy új védelmi rendszert fog
kiépíteni a vállalkozó, egy magasfeszültséggel ellátott telekhatárt fog kialakítani, ezzel
remélhetőleg kezelik az ottani helyzetet.
Az Ady Endre utcai ingatlanban egy káresemény történt, a felázás a biztosító felé bejelentésre
került, ennek a visszajelzését várja az önkormányzat. Ezzel kapcsolatosan egyfajta belső
vizsgálat is indult, esetlegesen lehet-e felelőst keresni az ügyben. Azt látják, hogy kívülről
sokkal csúnyábbnak látszik a felázás, belülről nincs akkora probléma.
Kérem a képviselőket, hogy a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatást
elfogadni szíveskedjenek, a bejelentések napirendi ponton belül még lehet kiegészítéseket
tenni.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Dózsa György utca helyreállítását milyen
határidővel tudnák meghatározni?
Kláricz János polgármester: Nagyon optimistán 2018. június 30. napjával jelölné meg ezt az
időpontot.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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18/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Tájékoztatás a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával
kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatást a
BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan.
Az anyagot a képviselők megkapták, a kitűzött határidő, amit a testület megszabott több
szempontból sem teljesíthető.
Egyfajta közös álláspontra kellene jutni abban a tekintetben, hogy a végelszámolót a
képviselő-testület felhatalmazza arra, hogy készítse elő a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
behajtható kintlévőségeit, és egy engedményezési eljárást követően tudják csökkenteni ezzel
az összeggel a Bucsa Község Önkormányzata irányába fennálló tartozásait.
Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló: Kiegészítésként elmondta, hogy folyamatban van a
hulladékgyűjtő edények Kertészsziget Község Önkormányzat részére történő értékesítése.
Faluházi Sándor képviselő: A kintlévőségi lista 2013 év elejétől 2016 év végéig készült el.
Jó lett volna egy olyan kimutatás is, amely a 10 ezer forint alatti tartozásokról szól, és olyan
is, ami elérte a 10 ezer forint feletti értékhatárt.
Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló: Évenként van felülvizsgálva a tartozás, vannak régebbi
tartozások is, de a program az utóbbi négy évet mutatja ki.
Kláricz János polgármester: Régebben amikor még az önkormányzat adóhatósága is
behajthatta az kintlévőségeket, akkor lehetett részletfizetést kötni, egyéb megállapodásokba
bocsátkozni, de a NAV már teljes körűen tud élni a behajtás eszközeivel.
Az önkormányzatnál számlainkasszót nem alkalmaznak.
Faluházi Sándor képviselő: Nem kis összegről van szó, ha úgy alakul, hogy átveszi az
önkormányzata a kintlévőségeket, nem lehet tudni, hogy mennyi idő alatt lehet majd
behajtani. Évekbe is telhet.
Kláricz János polgármester: Amennyiben nem vállalnák be, úgy gondolja, hogy nem kellő
tudatossággal járna el az önkormányzat, mert ha behajtó cégnek adná át a kft a kintlévőséget,
az 20-30%-on vásárolná meg az adósságot. Nem gondolja, hogy ilyen álláspontot kellene az
önkormányzatnak képviselni.
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Földesi Györgyné képviselő: A végelszámoló az előterjesztésben olvasható tájékoztatásában
úgy fogalmaz, hogy „Kérem engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassam Önöket a Kft
végelszámolási folyamatának jelenlegi állapotáról.”
Ez így nem helyes, az önkormányzat Képviselő-testülete kéri, (követeli) a kft
végelszámolóját, hogy adjon tájékoztatást a végelszámolás jelenlegi helyzetéről, tehát itt a
helyzet fordított.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft és a könyvelő levelezéséről is található a kiküldött anyagban
dokumentum. December 16-án a kft felmondja a könyvelési szolgáltatási szerződést a kft
végelszámolásának megindítása okán. Miért mondták fel? Nem érti. Érződik a sértődöttség a
könyvelő részéről.
Miért kérték azt, hogy a könyvelő mindent adjon át? Utána van még egy levél, és a
polgármester úr kérésére mégiscsak ez a kft fogja elvégezni a kft könyvelési feladatait.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel komoly levelezés
zajlik, kérdéses, hogy mi a helyzet a számlázásokkal kapcsolatosan.
A BUCSA-ÉP Kft-nek a Nagykun Környezetvédelmi Kft felé fennálló tartozásait is pontosan
ki kellene mutatni.
Elhangzott, hogy a hulladékgyűjtő autót is odaadja a kft a Nagykun Környezetvédelmi Kftnek, pedig az is nagy érték, még akkor is, ha a számviteli törvény szerint amortizálódott.
Nyílván újra értékelni kell, de ez komoly adózási problémákat vonhat maga után.
Vannak még 2013. évi kintlévőségek is, hogyan rendeződnek ezek?
Annyi probléma van, hogy szinte nem lehet ebből kiutat látni. A gazdasági társaságokról
szóló törvény szerint kft Felügyelő Bizottságának is kellett volna határozatot hozni a kft
végelszámolásával kapcsolatosan.
A meglátása az, hogy a kft-ét végelszámolással nem, csak csődeljárással lehet megszűntetni.
Az ügyvezető azt írja, hogy egyéb eszközei is vannak még a kft-nek, amit értékesíteni lehet,
milyen eszközökről lenne szó itt?
Nagyon sok probléma van, mint képviselő, ezt nem is tudja ezt mind vállalni.
Szeretné megkérdezni a kft végelszámolóján keresztül az ügyvéd úrtól, hogy tulajdonképpen
kit is képvisel? Hiszen van az önkormányzat, egy tőkés, aki alapította a céget, és van egy
ügyvezetőség, aki a vagyonnal gazdálkodik. Melyik vállalkozó viselné azt el, hogy a tőkét
beletegyék az elszámolandók közé. A tőkést, vagy az alapítót képviseli az ügyvéd, vagy azt
aki a munkát elvégezte? Semmi nem áll össze, ez ennél sokkal komolyabb. Feljelentést
szeretne javasolni.
Kláricz János polgármester: A képviselő asszony tehet feljelentést, ha úgy gondolja.
Földesi Györgyné képviselő: Nem egyéni feljelentésre gondol, arra nem kérne sem tanácsot,
sem engedélyt, most testületi ülésen vannak, a faluról beszélnek, nem a saját gondolatáról
szól, a kft ügyéről beszélnek, ami közös dolguk.
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Kláricz János polgármester: Képviselő asszony folyamatosan megfeledkezik számos tényről,
amik a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft gazdasági helyzetét befolyásolták. A megváltozott
hulladékgazdálkodási törvény miatt jelentős, a lakosságra át nem terhelhető kiadása
jelentkezett a kft-nek, amelyet az önkormányzat nem vállalt magára és csak kölcsön
formájában volt hajlandó segítséget nyújtani. Már akkor tudtuk, hogy a kölcsön megtérítésére
nem lesz lehetősége, hiszen a díjak alacsonyan tartása (rezsicsökkentés) mellett elkötelezett a
kormány. Ha már feljelentésről beszélünk, a tulajdonosok felelősségét is érdemes lenne
vizsgálni, hiszen vannak képviselők, akik számos megváltozott körülményt nem hajlandóak
figyelembe venni, de valódi segítséget sem voltak hajlandók nyújtani az önkormányzat
kötelező feladatát ellátó kft-nek.
Az NHKV Zrt-vel kapcsolatosan szólna még. Nagyon nehezen lehet személyes kapcsolatot
teremteni az említett szervezettel. A végelszámolás felelősséggel mindaddig nem folytatható,
ameddig a jogos kintlévőségeket nem kezeltük a kft-nél. Erre egy javaslat érkezett a
behajtható lakossági díj elmaradások kapcsán, de az NHKV Zrt. és a BUCSA-ÉP Nonprofit
Kft. között fennálló elszámolást sajnos mi már nem tudjuk további vinni a partner
nyilatkozatai nélkül. Várunk türelmesen.
Kláricz János polgármester: A hulladékszállítással kapcsolatosan nagyságrendben egy
ötmillió forintos adósság áll fenn a Nagykun Környezetvédelmi Kft irányába, melyet a 2016.
december 30-ig végzett alvállalkozói beszállítás, valamint a hulladékszállító autó értéke fedez
teljes egészében. A kukás autó átadása, természetesen számlázással és adás-vételi
szerződéssel kerül át a Nagykun Kft-hez, nem értem képviselő asszonyt milyen adózási
problémáról beszél. Kérem, hogy fogalmazzon pontosabban.
Földesi Györgyné képviselő: Természetesen meg van a maga adózási rendje ennek. Nem
gondol másra, nem is érti, hogy hogy merül ez fel. A kukás autó érték, már akkor is ha nullán
szerepel a könyvelésben.
Kláricz János polgármester: Elnézést kérek, akkor félre értettük.
Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztésben szeretné kiemelni, hogy nem tartja
megfelelőnek stílusra azt a kifejezést, amikor az ügyvezető a levelezésében azt írja, hogy
elnézést kér a „lassúságért”, ebben van itt a probléma.
A törvény előírja, hogy a Felügyelő Bizottságnak határozatot kell hozni a végelszámolással
kapcsolatosan.
Mogyorósi Anikó képviselő: A kft 2005. augusztusában alakult, 12 év óta működik.
Ifj. Gyarmati Imre 6 éve az ügyvezetője, akkor is volt adósságállománya, amikor a mostani
ügyvezető átvette, (kb a mostani adósságnak az 50 %-a).
Szinte minden képviselő-testületi ülésen napirendre került, hogy helyesen, törvényesen, jól
működjön és a lakosság számára hulladékszállítási szolgáltatást nyújtson.
Nemcsak azért van adósságállománya a kft-nek, mert a kormány 2013 évben jogszabályt
módosított. 2013 év előtt is a képviselő-testület hatáskörébe tartozott a működtetése.
Azonban nem minden hibát kell a mostani ügyvezetőnek felróni. A legkevésbé fájdalmasabb
módon kell ezt a kft-t megszűntetni, és úgy gondolja, mindenki megnyugvására jussanak a
végére.
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Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló: Két hitele és folyószámla hitele volt a kft-nek, amit sikerült
visszafizetni.
Szeretne még szólni arról, hogy a „Kérem engedjék meg” megszólítást egy maximális
udvariasságnak szánta.
A könyvelővel kapcsolatosan folytatott levelezéskor először a könyvelési szolgáltatásra szóló
szerződés került felmondásra a kft nevében és a végelszámolásra külön szerződésre szóló
ajánlatot kért, és kötött szerződést.
Az új hulladék törvény szerint a NKHV Zrt-nek kellett volna megkeresni a BUCSA-ÉP Kft-t,
ez 2016 év decemberében történt meg. Az NKHV Zrt-nek ugyan tartozik a BUCSA-ÉP Kft,
de a Zrt még többel tartozik a BUCSA-ÉP Kft-nek.
Kláricz János polgármester: Az NKHV Zrt-től érkezett arra megkeresés, hogy a kft szedje be
a díjakat, de további instrukciók nem érkeztek. Ezért a Kft. a díjak további számlázásáról
döntött, hogy a napi működése biztosított legyen. Véleményem szerint helyes járt el, hiszen
ha nem megy ki számla, jelentős hátralék halmozódott volna fel a későbbi számlázások során.
Földesi Györgyné képviselő: Az egész működéssel kapcsolatosan ez egy kis rész,
összességében kell most már tárgyalni.
Meg kell határozni, hogy mennyi a behajtandó összeg. A 2013-as évtől kezdődően kell a
behajtásokat megindítani. Jó, ha a felét be tudják hajtani, és amit figyelembe kell venni,
veszteség nélkül nem lehet ebből kijutni.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnak a jogilag biztosított lépéseket kötelessége
kihasználni. Ha az önkormányzat csődeljárást indítana, lehet, hogy 5-10 %-ért tudná csak a
követelést értékesíteni.
Összefoglalta, hogy a képviselő-testület felé a végelszámolót felkéri, hogy jobban dolgozza ki
a kft adósság és eszközállományát.
Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló: Figyelemmel kell lenni arra, ha a kukásautót a kft
kiszámlázza a Nagykun Környezetvédelmi Kft-nek milyen befizetési kötelezettségei lesznek.
Kláricz János polgármester: Ha a kft kiszámlázza a szemétszállító autót, annak áfa befizetési
kötelezettsége lesz, azonban a behajtások nem haladnak olyan szinten, hogy fedezzék az ilyen
kiadásokat. A végelszámolóval folyamatosan szoktak egyeztetni minden lépésről.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
(A képviselők megbeszélik, hogy a tájékoztatást elfogadni nem fogják, de olyan határozatot
hoznak, hogy meghallgatták.)
Mivel a továbbiakban kérdés nem volt, kérte a képviselőket, olyan határozatot hozzanak,
hogy a testület a tájékoztatást meghallgatta, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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19/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatást meghallgatta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem
3. napirendi pont: „Mezei őrszolgálat létrehozása” lekerül a napirendről
4. napirendi pont: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
(új rendelet)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló rendelet megalkotását.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Elmondta, hogy a háziorvosi körzetek meghatározásáról új
rendeletet szükséges alkotni.
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással élt az önkormányzat felé és
megállapította, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvénybe foglalt
előírásoknak az önkormányzat rendelete nem felel meg.
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendeletet elfogadása előtt az alapellátásért
felelős országos módszertani intézet véleményét is ki kellett kérni. A véleményt az
önkormányzat a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől (1113. Budapest, Diószegi út 64.)
megkapta (ikt.sz. III-92/2/2017.) az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
rendelet-tervezetben szereplő adatok és körzetek szerinti felosztások megfelelőek.
A körzetek felosztása ugyanaz, mint az előző rendeletben, vegyes körzetek, az orvosok is
ugyanazok a személyek.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet
a háziorvosi körzetek meghatározásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény13.§. (2) bekezdés 4. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község közigazgatási területén
egészségügyi alapellátásként nyújtott háziorvosi, fogorvosi, védőnői, és iskola-egészségügyi
ellátás (együtt: háziorvosi) körzeteit:
a)
b)
c)
d)

2 vegyes háziorvosi körzetben
1 fogorvosi körzetben
1 védőnői körzetben
1 iskola-egészségügyi körzetben

határozza meg.
2.§
A háziorvosi körzetek területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
3.§
A háziorvosi körzetekben praxisjog alapján önálló orvosi tevékenységet folytató orvosok
listáját a 2. melléklet tartalmazza.
4.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 4/2005.(II.26.) önkormányzati rendelet.
Bucsa, 2017. március 30.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 31.

Pap-Szabó Katalin
jegyző
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1.melléklet
Háziorvosi körzetek területének meghatározása
1. sz. Háziorvosi körzet
Közterület megnevezése
Akácos utca
Arany János utca
Árpád sor
Bartók Béla utca
Béke utca
Bocskai utca
Deák Ferenc utca
Déli sor utca
Dózsa György utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Kisfaludy utca
Kossuth Lajos utca 1-28 (páros és páratlan oldal)
Mária major
Petőfi utca
Rákóczi utca
Szabadság utca
Tanya 15
2. sz. Háziorvosi körzet
Közterület megnevezése
Ady Endre utca
Alkotmány utca
Baross utca
Dobó utca
Hunyadi utca
Kanizsai utca
Kinizsi utca
Kisbucsa tanya
Kossuth tér
Kossuth Lajos utca 29-53
Kossuth Lajos utca 42-126
Lehel utca
Móra Ferenc utca
Munkácsy utca
Nefelejcs utca
Móricz Zsigmond utca
Széchenyi utca
Szív utca
Szondy utca
Tanya 13
Tanya 19
Vécsey utca
Vörösmarty utca
Zrínyi utca
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2.melléklet
Önálló orvosi tevékenységet folytató orvosok
Vegyes háziorvosi körzetek
1. sz. körzet: Dr. Opauszki Mihály orvos
2. sz. körzet: Dr. Polyák Erzsébet orvos
Vegyes fogorvosi körzet
Bucsa község teljes közigazgatási területén Dr. Vlaszáts István Jácint fogorvos
Iskola-egészségügyi körzet
Bucsa község teljes közigazgatási területén Dr. Opauszki Mihály orvos
Előzetes hatásvizsgálati lap
A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló
4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelethez
I. Társadalmi hatások
A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs
II. Gazdasági hatások
A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs
III. Költségvetési hatások
A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása annyiban lehetséges, ha az önkormányzat az OEP finanszírozást a
feladatellátási szerződésekben kiegészítené.
IV. Környezeti következmények
A rendelet-tervezetnek környezeti következményei nincsenek.
V. Egészségügyi következmények
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következményei nincsenek.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
VII. Megalkotásának szükségessége
A rendelet tervezet megalkotása kötelező, mivel az előző rendelet nem felel meg a hatályos jogszabályoknak
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A pontos szabályos hiánya jogszabálysértést, és többlet pénzügyi kiadást eredményez.
IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.
Bucsa, 2017. március 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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5. napirendi pont: A helyi adóztatás folyamatának ellenőrzéséről szóló jelentés
elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a helyi adóztatás
folyamatának ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadását.
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság is tárgyalta.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság azt a megállapítást
tette, hogy a helyi adózási morál gyenge. Az önkormányzatnál három adófizetési
kötelezettség van, a gépjárműadó, a helyi iparűzési adó, és a magánszemélyek kommunális
adója. A belső ellenőrzés feltárta, hogy az iparűzési adó az a tétel, ahol a vállalkozók
(őstermelők) nagy része egyirányba tévedett.
Az a döntés született a bizottsági ülésen, hogy a jegyző asszony vizsgálja meg, hogy az
adóügyi munkatársnak szükséges-e a munkájához segítséget nyújtani.
Kláricz János polgármester: A munkatárs részére a lehetőségekhez képest természetesen
szokott lenni segítségnyújtás.
A belső ellenőrzésnek lesz egyfajta hatása arra, hogy az adózási morál változzon.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a helyi adóztatás folyamatának ellenőrzéséről szóló jelentést
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
20/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
A helyi adóztatás folyamatának ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóztatás folyamatának
ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést az e határozathoz csatolt melléklet
szerint elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: Tájékoztatás a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által
fenntartott és működtetett Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény 2017. évi költségvetéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a tájékoztatást a
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott és működtetett Szeghalom Kistérség
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetéséről
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság is tárgyalta. Megkérdezte a bizottság elnökét milyen
véleményt hozott a bizottság?
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Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a
napirendet, a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott szociális és
gyermekjóléti intézmény 2017. évi költségvetéséről van szó, amelynek hiánya 19.011.323.Ft, a Bucsa községre eső rész 1.175.704.- Ft, amelynek a megfizetését a bizottság javasolja.
A Gazdasági Bizottság nem vitatta ennek az összegnek a jogosságát, mert nem lát bele a
térségi intézmény költségvetésébe, de javasolja.
Kláricz János polgármester: Az 1.175.704.- Ft az az összeg, aminek meg kell találni a forrását
a költségvetésben. Ez az idei év hozzájárulását takarja, feladat és lakosság arányos bontásban.
A következő napirendi pont is kapcsolódni fog ehhez.
Faluházi Sándor képviselő: Mi okozta ezt a hiányt?
Kláricz János polgármester: A feladatellátás alulfinanszírozott, már tavaly év végén is
jelentkezett, és szükséges volt egy támogatásról döntést hozni a hiány miatt. Sajnos ez a hiány
göngyölődik tovább. Volt a finanszírozásban csökkenés, és emiatt egyéb más területen is
megszorításokat kellett bevezetni, az intézményvezető asszony jelezte, hogy a jövő
tekintetében el kell gondolkodni abban, hogy az egyház fenntartásába kerüljön a házi
segítségnyújtás feladat, mert hosszú távon az látható, hogy ez így az állami finanszírozásból
működtethető.
Ezt az összeget az önkormányzat REKI támogatás pályázatában fogja szerepeltetni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott és működtetett
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi költségvetése
támogatásaként nyújtandó 1.175.704 Ft megfizetését elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
21/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott és működtetett
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi
költségvetéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a településre eső 1.175.704 Ft
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás felé történő fenntartói támogatás megfizetését,
annak Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe történő beépítését.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont: A házi segítségnyújtás feladat ellátásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a házi segítségnyújtás
feladat ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalát. A Társulási Tanácsi ülésén meghozott
7/2017.(III.01.) TT határozatot a képviselők megkapták.
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A határozat tartalma szerint a házi segítségnyújtás feladat ellátását az állam által biztosított
finanszírozással a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017.
évi költségvetésében nem tudja kigazdálkodni. A Társulási Tanács felkéri a feladat
ellátásában résztvevő települések képviselő-testületeit, hogy nyilatkozzanak arról, ha a feladat
ellátáshoz szükséges különbözetet saját költségvetésükről biztosítják az intézmény részére.
A folyamat egy kicsit érdekesebb Bucsa község esetében, mert Bucsa község a Református
egyház szempontjából másik egyházmegyéhez tartozik. A tárgyalások megkezdődtek, és
ősszel, vagy vélelmezhetően jövő évben átkerülhet ez a feladat a református egyházhoz.
A házi segítségnyújtás feladatát tehát a kistérség átadná a Sarkad Belváros Református
Egyházközség által fenntartott Református Szociális Gondozási Központnak.
Az egyház már nyilatkozott arról, hogy az ellátást végző dolgozókat átveszi.
Ez egyfajta célzott terelés a végzett tevékenységeknél.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a feladatot az önkormányzat átadja a Sarkad
Belváros Református Egyházközség által fenntartott Református Szociális Gondozási
Központnak.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
22/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
A házi segítségnyújtás feladat ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Szeghalom
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény házi segítségnyújtás feladatát
átadja a Sarkad Belváros Református Egyházközség által fenntartott Református
Szociális Gondozási Központnak.
Felhatalmazza a polgármestert az átadással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a DAREH
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
Ebben az előterjesztésben foglaltakat minden önkormányzatnak el kell fogadnia.
A Taggyűlés 7/2017.(III.07.) TGy. számú határozatában döntött Pusztaottlaka Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási kérelmének elbírálásáról, amely szerint a
csatlakozási kérelmet elfogadta, egyben felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a DAREH
Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata II. 2.3. pontja alapján
Pusztaottlaka csatlakozásához legalább minősített többséggel hozott határozatukban
járuljanak hozzá 45 napon belül (legkésőbb 2017. április 21-ig), és döntésükről a DAREH
Önkormányzati Társulás Elnökét tájékoztassák.
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A Taggyűlés a 8/2017. (III. 07.) TGy. számú határozatában döntött a DAREH Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, egyben felkérte a tagönkormányzatokat,
hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást legalább
minősített többséggel hozott határozatukban hagyják jóvá 45 napon belül, és döntésükről a
DAREH Önkormányzati Társulás Elnökét tájékoztassák.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Pusztaottlaka Község Önkormányzata DAREH Társuláshoz történő
csatlakozását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
23/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Pusztaottlaka Község Önkormányzata DAREH Társuláshoz történő
csatlakozásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
tagönkormányzata Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
Társuláshoz történő csatlakozását jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen
határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Kláricz János polgármester.
Határidő: 2017. április 21.
Kláricz János polgármester: Kérte a következő határozati javaslat elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
24/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
tagönkormányzata a Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a
polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogya módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja.
Felelős:
Kláricz János polgármester.
Határidő:2017. április 21.
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9. napirendi pont: A bucsai 1801 helyrajzi számú zárt kert besorolású ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a bucsai 1801
helyrajzi számú zárt kert besorolású ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Kérte a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét, milyen
álláspontot képvisel a bizottság.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a bucsai
1801 helyrajzi számú ingatlan megvásárlását, és a három jelenlévő bizottsági tagból ketten
támogatták a vásárlást, egy szavazat ellenében.
Arról volt szó a bizottsági ülésen, hogy miről is beszélnek, hiszen már folyik a területen a
munka. A bizottság véleménye az volt, hogy a terület mezőgazdasági művelésre nem
alkalmas, építkezésre nem alkalmas, gyümölcsfa sincs már nagyon benne.
Kérdés az, hogy szüksége van-e rá az önkormányzatnak? Nincs rá szüksége. A terület
megvásárlásával kapcsolatosan készült értékbecslés 1.000.000 Ft értékben, a bizottság
szeptember hónapban nem támogatta a terület megvásárlását, akkor a testületi ülés
napirendjéről is lekerült, akkor a vételára 1.500.000 Ft volt.
A Gazdasági Bizottság tehát nem látta értelmét a terület megvásárlásának. A bizottsági ülésen
is elhangzott, hogy sunyi módon kerül újra napirendre ez a téma, bár az ülésen is visszavette
ezt a szót, de azóta sem talál jobb megfogalmazást a kifejezésre. A közmunkaprogramot pedig
nem fogadta el a testület.
A maga részéről nem tudja javasolni a terület megvásárlását.
Kláricz János polgármester: A közmunkaprogrammal kapcsolatosan december hónapban
hozott döntést a testület.
Mogyorósi Anikó képviselő: A terület megvásárlásáról már volt szó, beszélt róla testület az
előzőekben.
Faluházi Sándor képviselő: A képviselő-testület levette a napirendről ezt a témát, mert a
Gazdasági Bizottsági ülésen arról volt szó, ne fordítsanak rá pénzeszközt, mert anyagilag
megterhelő a költségvetés számára. Polgármester úr azt mondta erre, hogy elfogadja, de
megpróbálja a közmunkaprogramba beépíteni. Így emlékszik.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy helyesnek tartják a képviselők a terület
megvásárlását?
Faluházi Sándor képviselő: Helyesnek tartja, már régebben is gondoltak erre, már az előző
ciklusban is.
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Fenyődi Attila alpolgármester: A terület mélyebb részére nem érdemes gyümölcsfát ültetni,
de a magasabb részére lehet. Lejjebb azért pusztultak ki a fák egykor, mert a nyulak
megrágták, a hó magas volt, és a védőburkolat felé jutottak. Innentől kezdve minden évben
nagyon sok volt a belvíz. A maga részéről is többször bevetette ennek a területnek azt a
részét, ahol az saját területe is van, de végül egy tavat csinált. Egy füzes telepítésének látná
értelmét.
Faluházi Sándor képviselő: Energiafűzfát is lehetne telepíteni.
A szennyvíziszappal is lehetne ennek a fűzfának a növekedését gyorsítani.
Kláricz János polgármester: A hasznosításban lehetnek különbözőek az elgondolások. Ha
Füzesgyarmat felől érkezik valaki, lehet, hogy szebb látványt jelentene egy ilyenkor virágzó
gyümölcsös, mint egy szennyvíziszappal kezelt füzes.
Magát a sunyiságot el kell, hogy fogadja, abból a szempontból, hogy magával az anyagi
oldallal volt a legnagyobb problémája a Bizottságnak és a testületnek is. A megvásárlással
kapcsolatosan ez megoldódott, szeretné, ha 10 év múlva már az eredményekről beszélnének.
Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy mire köteleződnek el, ha a közmunkaprogram
keretében vásárolják meg a telket?
Örül, hogy ültetik a körtefákat, megkérdezte, hogy van-e szakértelem ezekhez a
munkálatokhoz?
Kláricz János polgármester: Gyümölcsös létesítésére kötelezte el magát az önkormányzat, és
le van jelentve két fő kertészképzésre a munkaügyi központhoz. Ez év ősszel, vagy jövő
tavasszal egy program keretében 15 főt fognak kertésznek képezni.
Az a feladat, hogy erre alkalmas, agilis személyt találjanak a beiskolázásra.
Faluházi Sándor képviselő: Nemcsak beiskolázni szükséges, hanem ennek a személynek a
későbbiekben is felelősségteljesen kell végezni a munkáját.
Kláricz János polgármester: Amíg termőre fordul a terület addig több mindenre kell
gondolniuk, nemcsak a szakember képzésre.
Fenyődi Attila alpolgármester: A legfontosabb most az, hogy a fa ültetésekor is az embereket
megfelelő szakember irányítsa, és fakadjanak meg a fák, hiszen erre tudnak a későbbiekben
építeni. Ha termőre fordulnak akkor tudnak a továbbiakról beszélni, a gondozásukról,
úgymint a permetezés, védelem, stb. Most azonban az ültetés a legfontosabb.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, a Gazdasági Bizottság
állásfoglalását ismerve, megkérdezte a képviselőket, támogatják-e az előterjesztés szerinti
bucsai 1801 helyrajzi számú terület megvásárlását 1.000.000 Ft értékben.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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25/2017.(III.30.) Képviselő-testületi határozat
A bucsai 1801 helyrajzi számú zárt kert besorolású ingatlan megvásárlásával
kapcsolatos döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a bucsai 1801 helyrajzi
számú zártkert ingatlan Mezőgazdasági START Mintaprogramjában történő
megvásárlását, melyet a Belügyminisztérium 100 %-ban finanszíroz.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Civil szervezetek km keretének meghatározása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a civil szervezetek km
keretének meghatározását.
Juhász Sándor képviselő: Javasolja, hogy a történelmi egyházak, és a mozgáskorlátozottak
egyesülete is kerüljön bele a listába.
Kláricz János polgármester: Talán már a tavalyi évben is kérték ezt, de attól függetlenül, hogy
nincsenek benne a listába természetesen megoldható részükre is az utaztatás.
Földesi Györgyné képviselő: Jó lett volna, ha a tavalyi adatokkal alátámasztották volna a km
igénybevételeket. Mennyit használtak el az alapítványok, egyesületek. A sportkör részére pl.
ha minden héten használják a gépkocsit, akkor a 10 000 km-t elosztva több mint 300 km-t
jelent hetente. Maximális támogatja, de szeretne kicsit többet tudni erről, tájékoztató jelleggel.
Kláricz János polgármester: A kimutatás természetesen el fog készülni.
Ha most e nélkül is tudják támogatni a képviselők, kérte, hogy kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km
keretének megállapításáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
26/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni
támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2017. évi km keretéről a következők
szerint:
Civil szervezet neve, címe
2017. évi javasolt km keret
1./ Bucsai Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány
500 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 9.
2./ Bucsa Polgárőr Egyesület
500 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
3./ Bucsa Sport Egyesület
10000 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
4./ Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület
500 km
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
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5./ Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület
5527. Bucsa, Akácos u. 13.
6./ Bucsai Tanulókét Szociális és Kulturális Alapítvány
5527. Bucsa, Kossuth u. 61.
7./ Csali Horgászegyesület
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2017. március 31.

500 km
500 km
500 km

11. napirendi pont: A MEDICOPTER Alapítvány támogatása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a MEDICOPTER Alapítvány kérelmét, akik azzal
a kéréssel fordulnak az önkormányzathoz, hogy amennyiben az önkormányzat anyagi
helyzete megengedi támogassák a légi mentőket. Magát a szervezetet ismerik, hasznos
szervezetről van szó, csekély az összeg ugyan, de ha az önkormányzat részéről ezen
támogatással egyet tudnak érteni, kéri, hogy 20.000 Ft-tal támogassák.
Juhász Sándor képviselő: Egyetért a támogatással.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás em volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a MEDICOPTER Alapítvány 20.000 Ft-os támogatásával
egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
27/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat
A MEDICOPTER Alapítvány támogatása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MEDICOPTER Alapítványt
20.000 Ft-tal támogatja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2016. március 31.
12. napirendi pont: Alkotótábor rendezése és támogatása Bucsán
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az alkotótábor rendezésének támogatása
napirendet. Érkezett egy megkeresés a Pasztellfestők Egyesületétől, hogy szeretnének a
községben alkotótábort szervezni. A képviselők véleményét szeretné kérni.
Harmati Gyula képviselő: Nem támogatja, nem lát benne bucsai kötődést, bár a művészetnek
nagy tisztelője, nagyon szép kiadványaik vannak. Annyi a kötődés, hogy a Kóti Árpád
családja támogatja az egyesületet.
A költségvetésbe sincs ez a 150.000 Ft betervezve, de ha mégis be lenne is tervezve, akkor is
inkább másra költené, pl. a bucsai gyerekek részére javasolna valamilyen tábor szervezését a
művészet tagozatosoknak.

19

Kláricz János polgármester: Egyetért, de az egyesület részére ígéretet tett, hogy a képviselőtestület elé hozza a napirendet megtárgyalásra.
Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztés úgy fogalmaz, hogy alkotótábor
megszervezéséhez kérnek támogatást Bucsán. Nem igazán értette.
Elővette a Pasztellfestők Egyesületének kiadványát és megtekintette, a kiadványban szó van
arról, hogy hol a tartottak alkotótábort az elmúlt időszakban.
Faluházi Sándor képviselő: Első olvasatra úgy értelmezte, hogy a bucsai gyerekek részére
szerveznek alkotótábort, amit jónak tartana, de ez nem arról szól, azt jónak tartaná ha valaki
felkarolná a gyerekeket.
Kláricz János polgármester: Sok helyen megfordulnak, magát az alkotótábort mindig más és
más helyszínen szervezik, az egyesület tagjai a község nevezetes helyeiről, környezetéről
készítenek pasztell képeket és ezeket a képeket ott is hagyják a településen.
Tavaly volt már ilyen tábor Bucsán, a képeket meg is kapta az önkormányzat.
Mogyorósi Anikó képviselő: Azzal értene egyet, hogy a bucsai gyerekeket, a bucsai festészeti
tanszak tanulóit támogassák.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az előterjesztéssel ellentétben azzal ért egyet, hogy az
önkormányzat nem támogatja az alkotótábor rendezését Bucsán.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat
Alkotótábor rendezése és támogatása Bucsán
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az alkotótábor
rendezését Bucsán.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
13. napirendi pont: Tájékoztatás törvényességi észrevételről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a törvényességi észrevételről szóló tájékoztatás
napirendi pontot.
A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője felé, mivel a képviselő-testületi és bizottsági
jegyzőkönyveket jelentős késéssel töltötték fel a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi
Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás portál ügykezelő moduljára.
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Kérte a képviselők véleményét.
Harmati Gyula képviselő: Nagyon sok a jegyzőkönyv, amit a munkatársnak meg kell írnia.
Kláricz János polgármester: Arra fordítaná a szót, hogy a jegyzőkönyvek elkészítése és
beküldése a polgármester aláírása nélkül nem történhet meg. Késtek a beküldéssel, a
felelősségét is magára terelné. Nagyon sajnálja, hogy ez megtörtént, igyekeznek fognak, hogy
ne forduljon elő.
A kormányhivatal is csak úgy tudja betartani és gyakorolni a jogszabályban előírt
törvényességi felügyeletét, ha időben felkerülnek a jegyzőkönyvek jogszabálytár rendszerébe.
Földesi Györgyné képviselő: Minden munkának van felelőse, komoly dolognak tartja.
Fontosnak tartja azt is, hogy a jegyzőkönyvek az önkormányzat honlapjára is legyenek
feltöltve. Kéri, hogy tartsák be a jegyzőkönyvek beküldésének jogszabályban előírt
határidejét. A környező települések is időben feltöltik a jegyzőkönyveket.
Kláricz János polgármester: Egyetért, és a dorgálást is elfogadja, a tájékoztatást azonban a
törvényességi észrevételről a testület elé kellett terjesztenie, és a testületnek tudomásul kell
venni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételével - a jegyzőkönyvek
beküldésének késésével - kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás törvényességi észrevételről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevételével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
14. napirendi pont: A Bucsa Sport Egyesület tájékoztatója az egyesület munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Bucsa Sport Egyesület tájékoztatóját az
egyesület munkájáról. Mint az egyesület elnöke szeretett volna bővebben, hosszabb
terjedelemben tájékoztatást adni, ezért szóban szeretné kiegészíteni a kiküldött anyagot.
A Sportegyesület munkájáról időközönként illik tájékoztatást adni és nemcsak a támogatások
miatt, hanem azért is mert igen komoly munkát végeznek.
A 2011 évben történt az újra alakulás, azóta tudnak újra beszélni sportegyesületről, hét év
szünet után. Az elsődleges cél az volt, hogy magát a futballt szervezzék újra a településen. Ez
viszonylag gyorsan lebonyolítható volt, de amivel szembesült az egyesület, az az, hogy a
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menetközben megváltozott egyéb körülmények miatt, úgy infrastrukturálisan is utol kellett
érni magát az egyesületnek.
Első években nem kellő vezetői attitűdöket emeltek be az egyesület vezetőségébe, amit a
következő évben már kezelték is.
Azóta a szakágazat vezetők nem kevés energiát fordítanak arra, hogy a sportegyesület ilyen
hatékonyan tud civil szerveződéseket menedzselni, legyen az versenysport, vagy egyéb
valamilyen szabadidős tevékenység. Elsőként a futballal indított az egyesület.
Az önkormányzat a humán erőforrásából át tudott csoportosítani a sporttelepre, így a
sporttelep el tudott indulni egy megérdemelt felújítási folyamaton.
Ezzel párosult a kormány akarata is és a kistelepüléseken előtérbe helyezve a sportot, mint
nagylétszámban közösségeket mozgató tevékenységnek a támogatását. Két önkormányzati
pályázat is segítette a sportegyesületet abban, hogy mára már több szakosztály működik,
nagylétszámban akár 200 főt is be tudnak alkalmanként vonni a programokba.
Egyik megvalósult pályázat a műfüves kispálya, aminek az önkormányzat 100 %-osan mellé
állt, és a saját erejét is vállalta, valamint volt felújításos projekt, egy Belügyminisztériumi
pályázat, amivel az öltöző alsó szintjét felújították. Közfoglalkoztatási programból, egyéb
bontott anyagokból sikerült a tetőszerkezeti beázásokat megszűntetni, és a felső szintnek a
további hasznosítására az ötletelések és forrásbevonások folynak. A lakosok bevonásával
szeretnének egy konditermet nyitni, biztosítani, egyesületi vagy önkormányzati
működtetésben.
Lehetséges, hogy ősz végére tudna a sportegyesület támogatásokról olyan forrásokat
bevonni, amelyekből magukra a berendezésekre tudnának fedezetet fordítani. Másik oldalon
vizsgálják az ingatlan teljes felújításának befejezését, hogy az milyen költséget takar.
A sportegyesület a kellő szakmai megalapozottsággal és anyagi helyzetét tekintve jelentős
fejlesztéseket tudott a sporttelepen elvégezni. Ezek elsősorban biztonságtechnikai és egyéb a
megyei futballszövetség részéről megkövetelt beruházások voltak. A TAO-ban elmondható,
hogy közel 25.000.000 Ft-nyi forrást sikerült elnyerni, ennek 30 %-os önerejét kigazdálkodni
a sportegyesületnek. Most is van egy TAO-os pályázata a sportegyesületnek, ami egy használt
busz beszerzésére nyújtana forrást, valamint a még hiányzó felújítások befejezését fedezné.
Bár a cél először jóval kisebbnek indult, de vélelmezhetően a jól szervezettségnek és azoknak
akik ebben rengeteg energiát és problémamegoldóképességét vállalva, rengeteg kisebb
közösség felől érkezetek megkeresések, úgy mint a 12 Túra Bucsa körül. Ennek szellemi atyja
Harmati Gyula. Mára olyan mozgalommá nőtte ki magát, az egyesület keretein belül, hogy
30-40 fő sportolni, túrázni vágyó embert átlagosan meg tudnak mozgatni, olyan célkitűzések
mellett, ami igen becsületre méltó, hiszen már a Kék túra útvonalon vesznek részt.
Említést tesz arról, hogy egyik legnagyobb probléma a futball területén az, hogy a településen
a fiatalok egyre kevesebb létszámban vannak a csapatokban, és arra a kielemzésre jutottak,
hogy volt egy olyan réteg, akiket ez a sport nem érintett meg, nem vált igényévé, és a
sportegyesület olyan döntést hozott, hogy egyfajta korosztályos, már az óvodás korúakat is
felkarolva vezető edzőkkel próbálják a sport utánpótlást megoldani. Erre nem kevés összeget
különítettek el a költségvetésben, és az edzőképzést is megoldotta az egyesület. Az
egyesületnek szándékában áll további személyeket is bevonni a képzésbe.
Bujdosó Attila, és ifjabb Nagy Ferenc is komolyan veszik ezt az elhatározást.
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Az egyesületen belül az óvodás korosztálytól Bozsik Program is indult, elkötelezettek ebbe az
irányba, hogy az óvodás korosztálytól 21 éves korig a futballozni vágyó fiatalokkal
szakmailag kompetens személyek foglalkoznak. Az ifjúsági keret most 24 fős, stabil, a
fiatalok mozgathatóak, akikre lehet számítani, nem feltétlenül a bulizás fontos számukra. A
felnőtt csapatba való integrálásukra még legalább két-három évet várni kell, nem reménytelen
a helyzet, szeretnék, hogy a felnőtt csapat idegen légiósait helyi fialatokra cseréljék. A helyi
fiataloknak szeretnének esélyt és lehetőséget biztosítani.
Gyorsan elég sikeres évadot zártak a Megye III-ban, és azóta is stabilan az élmezőnyben van a
csapat. A labdarúgó szakosztály vezetője Nagy Lajos. Nem sok olyan futballt kedvelősport
embert ismer, aki szabadidejéből ennyit áldoz a helyi fiatalokra, vagy magára a futballra. Az
elmondható, hogy mindenekelőtt ennek a problémakörnek a kezelése az, ami az ő
mindennapjait befolyásolja.
A legfrissebben alakult szakosztály a darts, nagyon szép eredményeket érnek el, a környező
településeken is jártak. Ennek a szervezetnek az alpolgármester úr is tagja.
Van néhány kiemelkedő tehetség is köztük, akik országos szinten is megállnák a helyüket.
Szeretnék segíteni őket, hogy minél több sport eseményen, rendezvényen, versenyen meg
tudjanak jelenni. Az íjász szakosztály 2015 évben alakult, ennek eredményeként egy 25 fős
íjászkodni vágyó fiatalt tudtak támogatni.
Nincs olyan a településen megrendezésre kerülő rendezvény, ahol ne tudnák emelni a
rendezvény színvonalát, mintegy hagyományőrző csoportként fellépve.
Nem szakosztályi szinten, de egy nagyon régóta magánkezdeményezésként működik egy
pingpong csoport, őket szeretné az egyesület az idén már támogatni. Heti rendszerességgel
csütörtökönként szokták a kedvtelésüket folytatni. Reméli, hogy tudnak a részükre is anyagi
forrást biztosítani, szakmai eszközöket tudnak fejleszteni, ami azt is eredményezheti, hogy
jobban nyitnak a település felé.
Van a sportegyesületnek egy weboldala, ahova rendszeresen kerülnek fel összefoglaló
anyagok a sporteseményekről, túrákról és kellően nyomon lehet követni.
A pénzügyi beszámolók megtekinthetők a cégbíróságnak a weboldalán minden évben.
Még egy kiemelkedő szerepről szeretne bővebben tájékoztatást, adni, miután a Bucsai Sport
Egyesület miután egyfajta anyagi stabilitást el tudott érni, a második, harmadik évre, a
legnagyobb problémaként azt látta, hogy a helyi civil szerveződések körében azt látták, hogy
nem volt egy pénzügyi menedzsment, a szervezetek köré.
A vezetőség 2013 évben hozott egy olyan döntést, hogy olyan keretszerződést kötöttek a kftvel, aki a sportegyesülettel megállapodást köt, azoknak a kft ingyen végzi a könyvelését a kftén belül, teljes sportegyesületi anyagi fedezet mellett, továbbá szakmai segítséget is nyújtanak
pályázatírásban, amit elsősorban Harmati Gyula végez.
Akikkel megállapodásban vannak, azok a civil szervezetek nagyon üdvözítik ezt a
lehetőséget, bízik benne, hogy sokáig fenn tudják tartani ezt a segítséget. Ide kell sorolni a
Csali Horgászegyesületet, Alkony Nyugdíjas Egyesületet, és a Polgárőrséget.
Az Alkony Nyugdíjas Egyesület az idén 1.050.000 Ft-os NEA-s pályázatot tudott elnyerni, és
az egyesületet ennek szakmai megvalósításában, és pénzügyi elszámolásában is segíti a
sportegyesület.
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Az elmúlt években olyan pályázati mechanizmus alakult ki, hogy akik TAO-s forrásra
jogosultak, alaptevékenységét tekintve sportegyesület besorolásúak, azok esetében a civil
pályázati keretek nem nyitottak. Ezen elgondolásból a vezetőség hozott egy döntést, hogy az
idei évben megszervezik azt, hogy ezeket a szabadidős sport tevékenységeket leválasztják a
futballról és újabb egyesületet hoznak létre, hogy számukra nyitott legyen a NEA-s civil
pályázatok forrása.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a beadott pályázat, a 17 fős használt kisbusz
beszerzése mennyibe kerül, és mennyi az önerő?
Kláricz János polgármester: 4.999.000 Ft a kisbusz, egy használt busz, műszaki
paramétereknek megfelelő, és ennek a 30 %-a az önerő.
Az egyéb beadott pályázat több mint 10 millió forint. A teljes TAO program önereje több
mint 3 millió forint az önereje. Ezen felül van még egy adminisztrációs és pályázati díj
költség.
Földesi Györgyné képviselő: Nem tudta, hogy nem minden futball játékos bucsai, honnan
valóak a játékosok?
Kláricz János polgármester: Karcagról és Füzesgyarmatról jöttek játékosok.
Földesi Györgyné képviselő: Az a véleménye, hogy bucsai emberekkel kell megoldani,
bíznak benne, hogy átmeneti az állapot. Pozitívan tudja értékelni, hogy amikor a kormány
nagymértékben 2011 évben ráállt a sport támogatására, akkor kihasználták, óvatosan kell
bánni a dolgokkal, igyekezni kell, hogy arányban legyen a sport, a gazdasági élet, a kultúra.
Örül, hogy azért nem hagyták ezt ki, ilyen támogatás a sportra nem volt mostanában.
Kláricz János polgármester: Mindenféleképpen ki szeretné hangsúlyozni, hogy sajnos már
egy teljesen megszűnt rendszerről kellett felépülni. Azt hitte, hogy maga a tagtoborzás lesz a
nagy feladat, sokan jöttek, de a „kemény mag” két év után alakult ki.
Földesi Györgyné képviselő: A sportöltöző nyílászárói már le vannak festve. Javasolja, hogy
annak a helyiségnek a hasznosításával is foglalkozzanak, ami a büfé volt.
Kláricz János polgármester: A sportegyesület szeretné kérni, hogy klubhelyiségként
hasznosíthassák.
Földesi Györgyné képviselő: A sportpályán akár társadalmi munkát is lehetnek szervezni,
lefesteni a padokat, a korlátot.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Sport Egyesület munkájáról szóló tájékoztatást
elfogadja.
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Kláricz János polgármester: Bejelenti érintettségét, mivel az egyesület elnöke.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
30/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Sport Egyesület tájékoztatója az egyesület munkájáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa Sport Egyesület
tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Felelős: Kláricz János a Bucsa Sport Egyesület elnöke
Határidő: értelem szerint
15. napirendi pont: Döntés a Bucsa Sport Egyesület részére nyújtandó kölcsönről
(Együttműködési Megállapodás megkötése a Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község
Önkormányzata között)
Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület részére nyújtandó kölcsönről szóló
napirend következik.
Felkéri Fenyődi Attila alpolgármestert, hogy a napirendet terjessze a képviselő-testület elé.
Fenyődi Attila alpolgármester: A Bucsa Sport Egyesület azzal a kéréssel fordul Bucsa Község
Önkormányzatához, hogy TAO-s pályázata önerejéhez 3.500.000.-Ft azaz, hárommillióötszázezer forint visszatérítendő támogatás nyújtását kérje.
A napirendet a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta, kérte a bizottság elnökét, szíveskedjen
elmondani a kialakult véleményt.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Sport Egyesület részére 3.500.000 Ft
visszatérítendő támogatás nyújtását.
Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület vállalja, hogy a sportfejlesztési program
megvalósítását követően legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig megfizeti az önkormányzat
számára a kölcsönkapott összeget.
Kláricz János polgármester bejelenti érintettségét, és kéri a szavazásból való kizárását.
Fenyődi Attila alpolgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Bucsa Sport Egyesület részére nyújtandó 3.500.000 Ft összegű visszatérítendő
kölcsön nyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagjából a szavazásban részt
vesz 6 tag, a szavazás aránya: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
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31/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat
Együttműködési Megállapodás megkötése a Bucsa Sport Egyesület
és Bucsa Község Önkormányzata között
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az e határozat mellékletét
képező „Együttműködési Megállapodás” megkötésével a Bucsa Sport Egyesület és
Bucsa Község Önkormányzata között, melynek értelmében Bucsa Község
Önkormányzata 3.500.000.- Ft azaz, hárommillió-ötszázezer forint visszatérítendő
támogatást nyújt a Bucsa Sport Egyesület számára, abból a célból, hogy az egyesület a
Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozásában megvalósuló TAO-s sportfejlesztési
programot megvalósíthassa (iktsz.: ki/JH01-13329/2016/MLSZ.)
A Képviselő-testült felhatalmazza az alpolgármestert az „Együttműködési megállapodás”
aláírására.
Felelős: Fenyődi Attila Béla alpolgármester
Kláricz János a Bucsa Sport Egyesület elnöke
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: A napirendről levett mezőőri szolgálatról előterjesztésről szólt.
Elmondaná, hogy milyen szituáció alakult ki. A mezőőri szolgálat nemcsak a külterület,
tájvédelem vagyonvédelem volna a feladata, hanem egyéb belterületi feladatok is.
Az egyik nagyobb gazdacsoport kérdezett rá, hogy miért nem foglalkoznak a mezei
őrszolgálat felállításával. Akkor a jegyző asszonnyal egy főre tervezték meg a mezei
őrszolgálatot. A vadásztársaság is úgy nyilatkozott, hogy tudja támogatni az őrszolgálatot,
az anyag előterjesztése elkészült.
Egy 24 óra leforgása alatt a helyzet teljesen megváltozott, jelzés érkezett a Gazdasági
bizottsági ülés reggelén, hogy egyáltalán nem tudják támogatni a szolgálat létrehozását
anyagilag, így nem maradt már lehetősége, mint levenni a napirendről.
A bizottsági ülésről az elnök asszony, ha szeretne adhat tájékoztatást.
Ebben a témában folyamatos fórumot, egyeztetést hiányolnak a gazdák. Véleménye szerint
alapvetően nem feltétlenül egy fórumon kellene eldőlnie, hanem az itt ülő képviselők
szavazatából kellene kiindulni.
Lehet ezt a dolgot pártolni, lehet nem pártolni, de az a véleménye, hogy itt testületi ülésen
sem lenne teljesen egységes. Így végiggondolva kezdeményezte és vette le napirendről.
Megkérdezi a Gazdasági Bizottság elnökét kíván-e hozzászólni?
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Nincs miről beszélni, a polgármester úr
levette a napirendről. A gondolatát se mondta el senki.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatást adott arról, hogy miért vette le a napirendről,
akinek van véleménye most el tudja mondani.
Fenyődi Attila alpolgármester: A mezőőri szolgálat nem csak a gazdákat,
földtulajdonosokat illeti, hanem aki bucsai lakos mindenkit illet. Nagyon széles látótérbe
kell ezt nézni. Az egyik legnagyobb gazdacsoport jelentette be, hogy igénylik, és azt látta,
hogy így lesz a mezőőri szolgálatból valami.
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Át kellene gondolni, és újra feltálalni, a testület döntse el, nem a gazdákat kell
megkérdezni. Van itt nemzeti terület is, közút, az nem a gazdáké, a mezőőr a természetet is
megfigyeli. A fiatalokkal meg kell tudatni, hogy milyen a határ, osztálykirándulást is kell
szervezni, mint régen volt.
Az utak rendbetétel most szakaszosan ki van adva a gazdáknak.
Véleménye szerint ezt intézni kellene mihamarabb, ki ne csússzanak belőle, hiszen az állam
adott erre támogatást.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy másnak van-e kérdése?
Mogyorósi Anikó képviselő: Van olyan bucsai személy akire gondolnak, hogy betöltené a
mezőőri munkakört?
Kláricz János polgármester: Van olyan személy.
A bizottsági ülésen azt jelentette ki, hogy nem lesz többé beterjesztve a mezőőri szolgálat
napirend.
Bejelentések:
Fenyődi Attila alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsai Agrár Kft
munkatársával megbeszéltek egy időpontot határszemle tartására, 2017. június 2. napjára,
ha az időjárás nem engedné, akkor egy hét múlva június 9-én lenne 10,00 órakor a
határszemle. Ezt követően lenne egy ebéd, kellemes időtöltés.
Kláricz János polgármester: Kéri a képviselőket, hogy erre a menetrendre számítsanak.
Földesi Györgyné képviselő: Egyetért, régen is szép élmény volt ez. Ez a határ Bucsa
határa, mindig jó volt ez a program.
Mogyorósi Anikó képviselő: A katolikus templomnál a mennyezet még nincs megjavítva.
Mi volt az akadálya?
Megkérdezte, hogy az Alkotmány utcai szelektív hulladékgyűjtőkkel mi lesz?
Az óvodát rákötötték a csatornahálózatra. Jelezné, hogy az óvodai telefon és internet nem
működik. Szeretné, ha az óvoda épületén belül mindenhol lehetne az internetet használni.
Kláricz János polgármester: Tavaly leszervezték, amikor Szeghalomról idehozták az
állványokat, de valamilyen okból a javításra még sem került sor. A szelektív gyűjtőket ki
fogják üríteni, két hetes ütemezéssel.
A szigetre szóló megállapodást a katasztrófavédelem véletlenül nem emelte be a hulladék
gyűjtésbe.
Tudnak arról, hogy a telefon és az internet nem működik. Maga az átállás van folyamatban,
ahol modemes ellátás volt, a jövő héten kerülnek átállításra. Az internet vezeték nélküli
bővítése nem jár nagy költséggel, kisebb szereléssel, inkább nyáron kellene.
Földesi Györgyné képviselő: A lomtalanítás tíz év alatt kétszer volt, az sem sikerült
megfelelően, de már időszerű lenne. Nem tartja megfelelőnek, hogy a nyesedéket is
kirakják az utcára, és az hetekig ott van, el kell szállítani.
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Az ivóvíztisztító konténer elszállításáról intézkedni kell. Ha elszállíttatnák nagyobb lenne a
hely az idősek klubja oldalába, azt a helyet ki lehetne kövezni, parkolásra is alkalmassá
tenni a fogorvosi, védőnői szolgálathoz érkezők részére.
Az iskolába, óvodába történő tízóra, ebéd konyhától való elszállításával kapcsolatosan
javasolja, hogy állítsák vissza az ételszállító autót, most közmunkások húzzák kiskocsival.
nehéz is. Véleménye szerint nem ezt a világot élik már. Van kocsi, amit annak idején erre a
célja vásároltak, javasolja, hogy azt használják.
A Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanba még nem történt meg az átköltözés, javasolja,
gyorsítsák meg ezt.
A Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésére három napirendi pont előkészítését javasolt, a
tájékoztatást a beadott pályázatokról, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásáról szóló
tájékoztatást, és a 2017. évi közmunkaprogramról szóló tájékoztatást.
2011. évben HURO program keretében Zimándújfaluval testvértelepülési megállapodást
írtak alá, érdeklődni szeretne erről?
Kláricz János polgármester: Zimándújfaluval kulturális megállapodások vannak, nem
testvértelepülési megállapodás. Nagyon örülne, ha az adott év 12 hónapjából erre több időt
tudnának szánni, mint ami egy-egy adott programmal összefüggésbe hozható.
A közfoglalkoztatási programot újbóli ismertetésként a testület elé terjeszti, november és
december hónapban foglalkoztak ezzel, annál is inkább, mert enélkül nem is indulhatott
volna el a közmunka. A közfoglalkoztatási program tervezésekor 24 óránként mindent
másként kellett csinálni, ha az eredeti tervhez képest vannak is változások, az biztosan
szükséges volt.
A Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanba való átköltözéssel kapcsolatosan egyfajta
logisztikai munka onnan már zajlik, teljesen még nem valósult meg, teljesen a központi
helyről még nem tudták leválasztani, de azt biztosan el tudja fogadni a képviselő asszony,
hogy az önkormányzat udvara rendezettebb.
Külső szemlélő részéről talán úgy tűnhet, mintha nem úgy haladnának a dolgok, mint saját
ütem szerint, de higgyék el, hogy minden nap reggel 7 órától estig dolgoznak.
Az étel szállításával kapcsolatosan alapvetően az a probléma, hogy ha erre beállítanak egy
gépkocsivezetőt, az állandó logisztikai tevékenységet vonna magával. Megbeszélik, hogyan
tudnák úgy megoldani, hogy elfogadható lenne mindenki számára.
A konténer elszállításával kapcsolatosan volt már egyeztetés, kérni fogja, hogy ez történjen
meg, jogos a képviselői felvetés.
Kér minden képviselőt arra, hogy ne zöldhulladékról beszéljenek, hanem nyesedék
hasznosításának szállításáról van szó, az önkormányzat elszállítja, majd mint
haszonanyagot a közmunkások egy brikettáló géppel fognak összevágni és fűtési anyagként
felhasználni.
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Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése,
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 18,30 órakor bezárta.

hozzászólása?

kmf.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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