Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
346-6/2018. iktatószám
6. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 3-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 alpolgármester, Faluházi Sándor,
Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt
és Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat.
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.
Ismertette a napirendi pontokat, melyekhez javasolt még egy napirendi pont felvételét, amely
a 10. lesz, a Bejelentések pedig a 11. napirendi pont lesz.
10./ Döntés 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2.
pont szerinti „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” felhívás
szerinti pályázat benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1./Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Eladó: Kláricz János polgármester
2./ "Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése" című és TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosítószámú projekt beszerzéseinek lebonyolítása és közbeszerzési eljárás megindítása
tárgyában (előkészítés, tervezési feladatok, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása)
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Fejlesztő felkészítés keretében, szakértői tanácsadás nyújtása a Bucsa Község
Önkormányzata által elnyert pályázatok megvalósításában közreműködő dolgozók részére a
sikeres projekt megvalósítás érdekében.
Előadó: Kláricz János polgármester
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4./ Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi vagyongazdálkodásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzata folyékony hulladék lerakó (hrsz:044/39)
rekultivációs tervével kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Invitech Megoldások Zrt Bérleti szerződés tervezetének megvitatása
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata csatlakozási szándékáról a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetségéhez
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének
megállapításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer Bérleti-Üzemeltetési szerződés
megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A meghívó szerinti napirendi pontok között nem szerepel
minden, ami a munkatervben meghatározásra került. A bejelentések napirendi pontban térne
vissza erre.
Kláricz János polgármester: Rendben, ha most mindenki elfogadja a napirendi pontokat, kéri
a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadja.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Elmondta, hogy a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a KÖVITE-PLUSZ által benyújtott BucsaKertészsziget-Ecsegfalva szennyvíz-agglomerációs átsorolási kérelmet 2018. április 23-án
terjesztette fel az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére elbírálásra.
A Honvédelmi Minisztérium április 26-án elektronikus levélben jelezte az önkormányzat
részére, hogy AsR10/40 típusú ivóvízkonténer elszállításra kerül.
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Régóta nincs már szükség erre a konténerre, a problémát az okozta, hogy a konténer
közterületen van, itt lenne az ideje, hogy elszállításra kerüljön, és az önkormányzat a helyét
parkolóként hasznosítsa.
Tájékoztatást adott arról, hogy a temető nyitvatartása kitáblázásra került, gépkocsival csak a
nyitvatartási időben lehet bemenni, a személyes forgalom nincs tiltva. Szeretné az
önkormányzat az esetleges lopásokat megelőzni azzal, hogy a kapuk zárása megtörténik.
A Bucsa, Széchenyi utca 7. szám alatti ingatlan tulajdonosaival az önkormányzat felvette a
kapcsolatot, a zárt ülésen kerül napirendre a téma, maga az ajándékozás a tulajdonosok
részéről szóbeli nyilatkozattal megtörtént.
Az idei évtől már évente kétszer lesz lomtalanítás, most április 23-án az első megtörtént. Nem
hallott rossz visszhangot, kérdezi a képviselőket, hallottak-e ellenkezőt a lomtalanítással
kapcsolatosan?
Folyamatban van az elektronikus hulladék elszállításával kapcsolatos egyeztetés a jelenlegi
közszolgáltatóval, és az az információ, hogy csak a begyűjtésre van jogosítványuk a beérkező
hulladék kezelésre nincs.
Az önkormányzat a TOP csapadék-vízelvezető rendszer felújítása benyújtott pályázat
elutasításával kapcsolatosan kifogást nyújtott be, ezt sajnos elutasították.
Folyamatban van több EFOP-os pályázat.
Az önkormányzat kapott egy Támogatási Okiratot a Belügyminisztériumtól, de még
információhiány van abban a tekintetben, hogy a felhasználás pontos folyamata hogyan
történik. Jelenleg várakozó álláspont alakult ki, a 94 erdei köbméter a tűzifa a médiában
elhangzott rezsicsökkentést nem fedezi a községben, tehát azt a típusú kompenzációt, amely a
gázfogyasztóknál megtörtént, biztosan nem fedi le azoknál, akik nem fogyasztanak gázt.
Az önkormányzat kapott egy hivatalos köszönőlevelet az EON-tól a március 17-20 közötti
napokon tartó áramszünet alatti helytállásért.
Még mindig vannak olyan területek a községben, pl. Dózsa György utca vége, ahol
időközönként órákig nincs áram.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A Bejelentések napirendi pontban szeretne szólni.
Kláricz János polgármester: 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-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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35/2018.(V.3.) 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: "Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése" című és TOP-1.4.1-16BS1-2017-00006 azonosítószámú projekt beszerzéseinek lebonyolítása és közbeszerzési
eljárás megindítása tárgyában (előkészítés, tervezési feladatok, közbeszerzési szakértői
feladatok ellátása)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa napközi
otthonos óvoda fejlesztése című TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú projekt
beszerzéseinek lebonyolítása és közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában (előkészítés,
tervezési feladatok, közbeszerzési szakértői feladatok ellátása).
Előzetes egyeztetések után szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy a projekt volumenére
való tekintettel arra az elhatározásra jutottak a kivitelezővel, hogy az óvoda felújítása nem egy
évben kerül megvalósításra. Az udvar és a belső felújítás több hetet venne igénybe, ami
esetleg problémát okozna az óvodai nevelés ütemében.
A határozatok meghozatalát az előterjesztések szerint javasolja.
Bucsa Község Önkormányzata sikerrel pályázott „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-16 kódszámú felhívásra. A beruházás összértéke bruttó
135.037.292 Ft, a támogatástartalom 100%, a támogatási szerződés hatályba lépett
2018.01.19.
A képviselő-testület, 2018. március 29-án megtartott ülésén a 28/2018.(III.29.) és
29./2018(III.29.) számú határozataival döntést hozott az ajánlattevők köréről. Az ülést
követően történt egyeztetés alkalmával ezen ajánlattevők jelezték, hogy a nagyszámú pályázat
miatt már nem tudják az általunk kért határidőre vállalni az előkészítési-tervezési és
közbeszerzési feladatokat ellátását. Ezért saját hatáskörben – összhangban a beszerzési
szabályzattal – döntöttem új ajánlatkérői kör felkéréséről. Ez alapján érkeztek be ajánlatok a
műszaki ellenőrzésre, közbeszerzés és tervezési feladatok ellátására, a következő
ajánlattevőktől:
A projekt előkészítés - tervezési feladatok elvégzése:
Akkurátus-team Kft. (5525 Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.)
Case Management Kft. (6600 Szentes, Dózsa Gy. u. 126. A. ép.)
El-Co Tech Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.)
Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása:
Dr. Fodor András (5600 Békéscsaba, Luther u. 10-12.)
Kövite-Plusz Kft. (5700 Gyula, Nagyváradi út 54.)
Dr. Stumpf-Csapó Ágnes (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.)
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Műszaki ellenőrzés:
Human-Product Kft. (5525 Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.)
Case Management Kft. (6600 Szentes, Dózsa Gy. u. 126. A. ép.)
El-Co Tech Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.)
A beérkezett ajánlatokat bíráló bizottság bírálta és a legkedvezőbb ajánlati ár alapján javasolja
a döntéseket meghozni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a „Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése” című és TOP-1.4.1-16-BS1-201700006 azonosítószámú projekt műszaki ellenőri feladatok ellátásával kapcsolatosan a műszaki
ellenőri feladatok ellátásával a HUMAN-PRODUCT Kft-t (5525. Füzesgyarmat, Vörösmarty
u. 5.) megbízásával, 1.350.373 Ft értékben – egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a "Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése" című és
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú projekt műszaki ellenőri feladatok
ellátásával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosító számú „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth
tér 9. hrsz.:303;307)elnevezésű projektmegvalósításához szükséges műszaki ellenőri
feladatok elvégzésével megbízza a HUMAN-PRODUCT Kft.-t (5525 Füzesgyarmat,
Vörösmarty u. 5.). A szolgáltatás ellenértéke bruttó 1.350.373,-, azaz egymillió
háromszázötvenezer háromszázhetvenhárom forint, mely összeg a TOP-1.4.1-16-BS12017-00006 azonosító számú pályázat terhére kerül elszámolásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János - polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a „Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése” című és TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési tanácsadói feladatok
elvégzésével megbízza Dr. Stumpf-Csapó Ágnest (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.)
akkreditált közbeszerzési tanácsadót. A szolgáltatás ellenértéke bruttó 1.350.373,- Ft.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a "Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése" című és
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú projekt közbeszerzői feladatok
ellátásával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosító számú „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth
tér 9. hrsz.:303;307)elnevezésű projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési
tanácsadói feladatok elvégzésével megbízza Dr. Stumpf-Csapó Ágnest (5600
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Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) akkreditált közbeszerzési tanácsadót.A szolgáltatás
ellenértéke
bruttó
1.350.373,-,
azaz
egymillió
háromszázötvenezer
háromszázhetvenhárom forint, mely összeg a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító
számú pályázat terhére kerül elszámolásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János - polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a „Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése” című és TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítési-tervezési feladatok
elvégzésével megbízza az Akkurátus-Team Kft.-t (5525 Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.).A
szolgáltatás ellenértéke bruttó 6.751.865,-Ft.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a "Bucsa napközi otthonos óvoda fejlesztése" című és
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú projekt projekt előkészítési-tervezési
feladatok ellátásával kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosító számú „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth
tér 9. hrsz.:303;307)elnevezésű projektmegvalósításához szükséges projekt előkészítésitervezési feladatok elvégzésével megbízza az Akkurátus-Team Kft.-t (5525
Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.).A szolgáltatás ellenértéke bruttó 6.751.865,-, azaz
hatmillió hétszázötvenegyezer nyolcszázhatvanöt forint, mely összeg a TOP-1.4.1-16BS1-2017-00006 azonosító számú pályázat terhére kerül elszámolásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János - polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számú „Bucsai
Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása során az építési
beruházás értéke a nettó 80.000.000,- millió forintot meghaladjaA közbeszerzési törvény
alapján a 25 millió forintot meghaladó építési beruházás közbeszerzés hatálya alá esik. Azért,
hogy a közbeszerzési eljárást az önkormányzat sikeresen lefolytathassa több döntés
meghozatala is szükséges:
Döntést kell hozni az eljárás megindításáról, továbbá a döntési jogosultságok polgármesterre
történő átruházásáról, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása és az eljárást lezáró
döntés meghozatala esetén.
Ki kell jelölni a 3 tagú bíráló bizottságot, mely bizottság tagjainak a következő személyeket
javasolja:
- Dr. Stumpf Csapó Ágnes – akkreditált közbeszerzési tanácsadó bizottság elnöke
- Kovács Zsolt – építészmérnök,
- Kiss Zoltán – okleveles könyvelő
Továbbá döntést kell hozni azokról az ajánlattevőkről, akik ajánlattételi felhívást fognak
kapni a kivitelezési munkálatok elvégzésére.
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Ezen ajánlattevők köre a következő:
- East-West Invest Kft.; 13937650-2-04; 5600 Békéscsaba, Batthyány utca 14.,
- Blaskó és Társa Bt..; 20851578-2-04; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 1.
- El-Co Tech Kft. 10756056-2-13; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
- Blaskó György ev.; 44449731-2-24; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 31/1.
- Amalfi Hungária Kft.; 24332358-2-16; 5081 Szajol, Fő út 20.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti döntéseket meghozni
szíveskedjenek.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki egyetért a közbeszerzési eljárás megindításáról „Bucsai Napközi Otthonos
Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307) elnevezésű projekt építési
beruházásának kivitelezésére.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

-

39/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról„Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307) elnevezésű projekt építési
beruházásának kivitelezésére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006
azonosító számú „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth
tér 9. hrsz.:303;307)elnevezésű projekt építési beruházásának kivitelezésére
közbeszerzési eljárást indít a kivitelező kiválasztására a Közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerint.
Az eljárással kapcsolatosan a képviselő-testület Bucsa Község Önkormányzatának
68/2017 (VIII.24.) számú Közbeszerzési Szabályzatának 4.1. pontja alapján Kláricz
János polgármesterre ruházza az alábbi jogköröket:
ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása,
az eljárást lezáró döntés meghozatala.
Felelős: Kláricz János - polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért Bíráló Bizottsági tagok megválasztásáról a „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.: 303;307) elnevezésű projekt építési
beruházásának kivitelezésével kapcsolatosan.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
40/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bíráló Bizottsági tagok megválasztásáról a„Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.: 303;307) elnevezésű projekt
építési beruházásának kivitelezésével kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307)tárgyú közbeszerzési eljárással
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kapcsolatban Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi
személyeket bízza meg:
Dr. Stumpf Csapó Ágnes – akkreditált közbeszerzési tanácsadó - bizottság elnöke
Kovács Zsolt – építészmérnök,
Kiss Zoltán – okleveles könyvelő
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárás elbírálással kapcsolatosan történik, a
megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért az ajánlattételre meghívottak köréről a „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307) elnevezésű projekt építési
beruházásának kivitelezésével kapcsolatosan.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
41/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés az ajánlattételre meghívottak köréről a„Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307) elnevezésű projekt
építési beruházásának kivitelezésével kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Bucsai Napközi Otthonos Óvoda
fejlesztése” (5527 Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307)tárgyú közbeszerzési eljárás
lefolytatásához a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése
szerint, egyidejű ajánlattételre a következő szervezeteket hívja meg:
- East-West Invest Kft.; 13937650-2-04; 5600 Békéscsaba, Batthyány utca 14.,
- Blaskó és Társa Bt..; 20851578-2-04; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 1.
- El-Co Tech Kft. 10756056-2-13; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.
- Blaskó György ev.; 44449731-2-24; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 31/1.
- Amalfi Hungária Kft.; 24332358-2-16; 5081 Szajol, Fő út 20.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Fejlesztő felkészítés keretében, szakértői tanácsadás nyújtása a Bucsa
Község Önkormányzata által elnyert pályázatok megvalósításában közreműködő
dolgozók részére a sikeres projekt megvalósítás érdekében
Kláricz János polgármester: Bucsa Község Önkormányzata a 2016. évtől folyamatosan
nyújtott be pályázatokat a 2014-2020 programozási időszakban meghirdetett operatív
programokra. 2017. év végén számos pozitív támogatói döntés született a benyújtott
pályázatainkról, ennek eredményeként TOP pályázatok keretében 196 millió forintot
fordíthatunk többek közt óvodafejlesztésre, piac építésre, energetikai korszerűsítésre. EFOP
programok keretében humán szolgáltatások fejlesztésére több mint 158 millió forint
fordítható, és még további támogatói döntések várhatóak. A projektek megvalósítására
átlagosan 24 hónap áll rendelkezésre, ezen idő alatt van, ahol külső menedzsmentszolgáltatók
segítenek a végrehajtásban, de minden esetben nélkülözhetetlenek az önkormányzat
hivatalának és intézményeinek a dolgozói. Az Ő esetükben jelentős többlet feladat keletkezik,
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ennek a munkának az elismerése érdekében, amikor csak lehetőség van rá a projektben
történő együttműködés keretében próbáltunk bérkiegészítés eszközölni. Ez azonban nem
elégséges a többlet feladatok végrehajtásához. A szakmai felkészítés is szüksége ahhoz, hogy
a tervezett fejlesztések meg is valósuljanak. Ennek érdekében szükséges a kollégáink részére
egy fejlesztő felkészítés a következő területeken:
- Operatív programok típusai, projektfinanszírozás formái
- Projektek ütemezése, projekt megvalósítás szakaszai
- Önkormányzati projektek tételes ismertetése (VP, EFOP, TOP, KEHOP)
- Projekt elszámoláshoz szüksége dokumentáció összeállítás módszertana
- Projekt elszámoláshoz alkalmazott dokumentáció sablonok előkészítése
- Elektronikus pályázati kezelő felület (EPTK) megismertetése az azt kezelő
munkatársakkal
- Módosítási kérelmek, kifizetési kérelmek összeállításának módszertani ismertetése
- Projekt megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások ismertetése az EKR
rendszer működése szempontjából.
Ennek a fejlesztő felkészítő tevékenységnek a biztosításra javaslom felkérni az AkkurátusTeam Kft.-t, akik az önkormányzattal számos projekt megvalósításán sikeresen dolgoztak már
együtt és a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet nyújtották.
A fejlesztő felkészítés 2-szer 8 óra időtartamban 12 kolléga részvételével valósulna meg,
kifejezetten személyre szabottan a konkrét projektek végrehajtásával kapcsolatban.
Az árajánlatok megismerését követően kérte a képviselőket, hogy az előterjesztést vitassák
meg az előterjesztést és támogassák a határozati javaslatot.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Fejlesztő felkészítés keretében, szakértői tanácsadás nyújtása a Bucsa Község
Önkormányzata által elnyert pályázatok megvalósításában közreműködő dolgozók részére a
sikeres projekt megvalósítás érdekében az Akkurátus-Team Kft megbízásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
42/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Fejlesztő felkészítés keretében, szakértői tanácsadás nyújtása a Bucsa Község
Önkormányzata által elnyert pályázatok megvalósításában közreműködő dolgozók
részére a sikeres projekt megvalósítás érdekében az
Akkurátus-Team Kft megbízása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Akkurátus-Team Kft.-t
(5525 Füzesgyarmat, Vörösmarty u. 5.), hogy fejlesztő felkészítés keretében, szakértői
tanácsadás nyújtson a Bucsa Község Önkormányzata által elnyert pályázatok
megvalósításában közreműködő dolgozók részére a sikeres projekt megvalósítás
érdekében.
A szolgáltatás ellenértéke 800.000,- forint+ 216.000,- forint ÁFA = 1.016.000,- forint
összegben kerül meghatározásra, mely összeget az Önkormányzat saját költségvetéséből
biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá a megbízási szerződést.
Felelős: Kláricz Jánospolgármester
Határidő:azonnal
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4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2017 évi vagyongazdálkodásáról szóló
tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, az önkormányzat
vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatást.
Elmondta, hogy az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérte Földesi
Györgynét, a bizottság elnökét szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság véleményéről.
Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság véleményezte Bucsa Község Önkormányzata
2017. évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatását.
Az anyagot a Gazdasági Bizottság kérésére készítette el a pénzügyi előadó. A bizottság és a
képviselők is a későbbiekben is figyelemmel tudják kísérni az önkormányzat
vagyongazdálkodását.
A bizottság megállapította, hogy a közterületi használati rend nincs teljes mértékben betartva,
olyan határozat született az ülésen, mely szerint a bizottság kéri, hogy a jegyző szerezzen
érvényt a közterület használatra vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy sajnos szemetes a falu. Vonatkozik ez a többször említett
szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli állapotra, valamint a zöldhulladékok közterületen
való tárolására. Havonta kellene elszállítani a zöldhulladékot, rendszeresen, most ez időben
nem történik meg. Jelenleg (személyesen körbejárva a falut megállapította), hogy 52 helyen
van a közterületen szemét. A község körbejárása után még megtekintette az Árpád sor
utcában a 1801 helyrajzi számon lévő gyümölcsöst, és majd szeretné a Bejelentések napirendi
pont keretében tájékoztatni a képviselőket, az ottani állapotról.
Javasolja, hogy a zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatosan valamilyen álláspontra jusson a
képviselő-testület, a mostani állapotot meg kell szűntetni, át kell gondolni ezt a fajta
hulladékgyűjtést, és szállítást.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a képviselőket, van-e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor képviselő: Egyetért, hogy a zöldhulladék tárolásának nem a közterületen van
a helye, illetve nem jó, hogy hosszabb ideig ott legyen. Talán ha meghatározott időben lenne a
szállítás és jelzésre előtte helyeznék ki a hulladékot, nem lenne olyan feltűnő.
Kláricz János polgármester: Alapvetően az a legnagyobb gond, hogy a már nem az
önkormányzaté lenne ez a feladat, de a jelenlegi szolgáltató még nem tudja elszállítani a
zöldhulladékot, és segítséget kért az önkormányzattól. Mivel az önkormányzatnak nincs
akkora kapacitása, hogy időben elvégezze ezt a munkát, így mire el tudják vinni a
zöldhulladékot, az majdnem igénybe vesz több mint két hetet.
Földesi Györgyné képviselő: Nem arra tartana igényt, hogy az utcáról elvigyék hanem arra,
hogy összegyűjtenék az udvaron, és onnan szállítanák el. Ez egyfajta lehetőség lenne, egy
évben egyszer az összegyűjtött zöldhulladékot elvinnék a házaktól.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy Szeghalmon a
zöldhulladékot a közterületen elhelyezni tilos, egy évben kétszer van zöldhulladék szállítás,
előre meghirdetett időpontban, és mindenkit értesítenek szórólappal, és csak adott napon,
reggel lehet zöldhulladékot kihelyezni, és még zsákot is kaphatnak a lakosok.
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Fűnyírási időszakban van kijelölt zöldhulladék lerakó és ahova mindenki önmaga szállítja ki a
hulladékot. Az utcára nem lehet zöldhulladékot kihelyezni.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint erről még mindig egyeztetni szükséges. A
téma mindenféleképpen igényel valamilyen alternatív megoldást, rendet kell teremteni a
községben.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi vagyongazdálkodásáról szóló
tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
43/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2017 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatás
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi vagyongazdálkodásról
szóló tájékoztatását megtárgyalta, az előterjesztésben és a csatolt mellékletekben foglalt
tartalommal elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzata folyékony hulladék
lerakó (hrsz:044/39) rekultivációs tervével kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a tájékoztatást Bucsa
Község Önkormányzata folyékony hulladék lerakó (hrsz: 044/39) rekultivációs tervével
kapcsolatosan.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Szakértői Osztály részére
önkormányzatunk 2018. április 10-én kérelmet nyújtott be a bucsai külterület 044/39 területen
korábban folyékony hulladék elhelyezésére kiadott működési engedély módosítása iránt.
Szándékunk a terület teljes rekultiválása, melyhez Barna Sándor (egyéni vállalkozó)
környezetvédelmi szakértő által elkészítette a rekultivációs tervet, melynek tartalmi lényege,
hogy a terület teljes megújulásához nem szükséges művi beavatkozás, hanem természetes
módon (nádas) fog megtörténni a terület helyreállítása.
Az eljárás megindításáról függő hatályú döntés érkezett, az eljárás további folyamatáról újból
tájékoztatni fogom a képviselő-testültet.
A rekultivációs terv elkészítése 1.397.000 Ft, melynek fedezetét a 2018. évi költségvetés
tartalmazza.
A szerencse az, hogy a talajszerkezet és egyéb adottságok miatt az idő (időjárás) fogja
megoldani a problémát, szűkül már a mocsaras rész, és ha a telep rendezhetővé, tölthetővé
válik, akkor birtokba vehető a terület. Ez a terv elkészült, és egy testületi határozattal el kell
fogadni a tájékoztatást.
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Faluházi Sándor képviselő: Csak érdekességként szeretné elmondani, hogy azért kell a 1.400
eFt-ot kifizetni azért, hogy nem kell beavatkozást végezni.
Kláricz János polgármester: Ahhoz, hogy valaki ezt a megoldást tehesse, ahhoz is el kellett
végezni egy tervet, és vizsgálatot, valamit vállalni a felelősséget.
Mogyorósi Anikó képviselő: A mérnök, aki elkészítette a tervet, vállalja is a felelősséget.
Egyetért.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A tervező készíthetett volna egy olyan tervet, ami kétszázmillió
forintot tartalmaz, mint rekultiválási költség.
Kláricz János polgármester: A vízügyi hatóságnak rekultivációs tervet be kell nyújtani, az
elkészült, kéri a képviselőket, fogadják el, legyen róla tudomásuk.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata folyékony hulladék lerakó (hrsz: 044/39)
rekultivációs tervével kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
44/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzata folyékony hulladék lerakó (hrsz:044/39)
rekultivációs tervével kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a folyékony hulladék lerakó
(hrsz:044/39) rekultivációs tervével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: Invitech Megoldások Zrt Bérleti szerződés tervezetének megvitatása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, az Invitech
Megoldások Zrt szerződés tervezetének megvitatását.
A 2018. március 29-i testületi ülésen megtárgyaltuk az Invitech Zrt 908/2 helyrajzi számon
található távközlési torony bérleti szerződését. A testület döntése értelmében 800.000 Ft + áfa
bérleti díj ajánlattal, továbbá 5 éves szerződés kötési felülvizsgálati ajánlattal küldte vissza az
önkormányzat a Zrt felé a döntést.
A Zrt eredeti ajánlata 180.000 Ft + áfa/év ajánlatról szólt. A testületi döntést követően a
következő megkeresésükben 300.000.- Ft-ban határozata meg az Invitech a bérleti díj
összegét ezért újból a testület elé terjesztem a Zrt megkeresését.
Ellen ajánlatként bruttó 500.000 Ft bérleti díjat javasol elfogadni a képviselő-testület részére.
A képviselők egyetértettek a javaslattal.
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Fenyődi Attila alpolgármester úr a szavazás előtt kimegy az ülésteremből, így a jelenlévő
képviselők száma 6 fő, a szavazatok száma 6.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja az Invitech Megoldások Zrt Bérleti szerződés tervezetét bruttó
500.000 Ft összegben elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Az Invitech Megoldások Zrt Bérleti szerződés tervezetének megvitatása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte az Invitech Zrt Bucsa belterület 908/2
helyrajzi számú ingatlanon elhelyezett
hírközlési berendezés üzemeltetésére szóló bérleti szerződés ajánlatát (maximális 300.000
Ft/év összegben) nem fogadja el.
A képviselő-testület évi bruttó 500.000 Ft-os bérleti díj összeget határozott meg, és
felhatalmazza a polgármester a szerződés megkötésére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Fenyődi Attila alpolgármester visszaérkezik az ülésre, és a jelenlévő képviselők száma 7 fő
lesz, és a szavazatok száma is 7 lesz.
7. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata csatlakozási szándékáról a
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a döntést Bucsa
Község Önkormányzata csatlakozási szándékáról a Kerékpárosbarát Települések Országos
Szövetségéhez.
2010. július 23-án, az I. Békési Kerékpáros fesztivál keretében, megalakult
a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, a KETOSZ. A szervezet célja
többek között a magyarországi kerékpározás fejlesztése, a települések közt létrejövő,
kerékpározást érintő együttműködések, és a Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek
számának növelése.
A Szövetség céljai:
A magyarországi kerékpározás fejlesztése, a Magyarországon kerékpárral közlekedők,
továbbá a kerékpárt egészségmegőrzési, sportolási, rekreációs, prevenciós céllal használók
számának, arányának növelése;
A kerékpáros közlekedés és turizmus népszerűsítése, a bel- és külföldi kerékpáros turisták
számának, tartózkodási idejének növelése;
A Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek számának és elismertségének növelése;
A települések közt létrejövő, kerékpározás témáját érintő együttműködések számának
növelése;
Az intermodalitás, a kerékpáros közlekedés és más közlekedési módok kapcsolódási
lehetőségeinek növelése;
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A kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális (utak, létesítmények, szálláshelyek stb.)
fejlesztések kezdeményezése, elősegítése.
A pártpolitikától független KETOSZ várja tagjai közé mindazokat a településeket, amelyek
szeretnének saját kerékpárral közlekedő lakosaiknak kedvezni. Ehhez tud szakmai
tapasztalattal, és együttműködéssel segíteni nekik a Szövetség.
A Szövetség a tagtelepülésein élő max. 2 fő anyagilag rászoruló és arra érdemes diák
kerékpáros vándortáborokban való részvételét támogatja 15 000 Ft/fő összeggel.
A Szövetség tagsági díja: 1,5*települési lakosságszám, de minimum 2500 Ft.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogassa, és jelezzük
csatlakozási szándékunkat a Szövetség felé.
Földesi Györgyné képviselő: Nagyon szépen elkészített anyag, a kerékpár nagyon fontos
eszköz, sajnos a kerékpárút az, ami nem készült el. Ezt a témát a jövőben előtérbe kell
helyezni.
Javasolja, hogy a helyi elnöke ennek a kerékpáros szövetségnek Harmati Gyula legyen.
Harmati Gyula képviselő: A szövetséghez való csatlakozást a polgármester úr fogja
képviselni.
Mogyorósi Anikó képviselő: Örül a kezdeményezésnek.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Úgy látja egyhangúlag fogják
támogatni ezt a témát.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi vagyongazdálkodásáról szóló
tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
46/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzata csatlakozásáról a Kerékpárosbarát
Települések Országos Szövetségéhez
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Bucsa Község Önkormányzata
csatlakozásával a Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségéhez.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi
km keretének megállapításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a döntést a civil
szervezetek magáncélú járművek igénybevéli km keretének megállapításáról.
Mogyorósi Anikó képviselő: Az egyházaknak nem volt megállapított keret, de attól
megkapták a lehetőséget, amikor kértek utaztatást.
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Földesi Györgyné képviselő: Elvárná a civil szervezetektől az, hogy ha már kapnak kilométer
lehetőséget az utazásukra, akkor ellenőrizzék önmagukat, mert szinte minden civil szervezet
túllépte önmagát. Az iskola is, a nyugdíjasok is.
Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület már az idén nem fogja túllépni a
keretét, de a 10000 km-re igényt tart.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a térítésmentes kereten felül a NAV
üzemanyag árat kell megfizetnie az igénybevevőknek?
Kláricz János polgármester: Ilyen nem fordult elő, nem alkalmazta ezt az önkormányzat a
civil szervezetek felé. Minden egyéb más útnál, amikor igényveszik dolgozók, vagy más
igénylő, akkor üzemanyag + áfa áron tudja az önkormányzat elvégezni a szállítást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki elfogadja a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km
keretének megállapításáról szóló előterjesztést.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2018. (V.3.) Képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek magáncélú üzemi járművekigénybevételi km keretének megállapítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni
támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2018. évi km keretéről a következők
szerint:
Civil szervezet neve, címe
2018. 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 Vándorok Természetjáró Egyesület
1000 km
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
5./ Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület
500 km
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
6./ Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület
500 km
5527. Bucsa, Akácos u. 13.
7./ Bucsai Tanulókét Szociális és Kulturális Alapítvány
500 km
5527. Bucsa, Kossuth u. 61.
8./ Csali Horgászegyesület
500 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2018. május 31.
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9. napirendi pont: A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer Bérleti-Üzemeltetési
szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Békés Megyei
Regionális Vízellátó Rendszer Bérleti-Üzemeltetési szerződés megkötésével kapcsolatos
döntés meghozatalát.
A Bérleti üzemeltetési szerződésében nem változik az az összeg, ami a bérleti szerződésre
vonatkozik.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki elfogadja a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer Bérleti-Üzemeltetési
szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer Bérleti-Üzemeltetési szerződés
megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmű-rendszer) vonatkozó, jelen
határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést
valamennyi mellékletével együttesen. Felhatalmazza Kláricz János polgármestert a
szerződés aláírására.
A Vksztv. 5/G § (1) bekezdése szerint - tekintettel arra, hogy a BMR víziközműrendszeren a szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik a jelen szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát,
mint Ellátásért Felelőst jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi
elszámolásokat, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező
jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók.
A Képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy BMR víziközmű-rendszerre
vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés
jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és
helyette teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat
megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás keretében hozott végzésben vagy
intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő teljesítését.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: Döntés a Döntés 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” felhívás szerinti pályázat benyújtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a döntés 2018. évi
központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti
„Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” felhívás szerinti pályázat
benyújtásáról.
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A pályázat három tételre történő pályázatot tett lehetővé, meglévő intézményfelújításra,
sportlétesítmények felújítására, és szilárd burkolatú utak felújítására. Mivel van az
önkormányzatnak nyertes pályázata aszfaltozásra, ezért ennek a Bocskai utca betonos és az
aszfaltos szakaszának rendbetételére irányul ez a pályázat. Erre technikai megoldások
készültek, egy hálós rendszerrel egy 5 cm-es aszfaltréteggel ellátott (kopóréteget) kapna az út
és nyerné el a végleges állapotát.
Kimondottan felhívták a figyelmet, hogy új aszfalt út építésére ebből a pályázatból nem lehet
forrást elnyerni.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy a Dózsa György utca felújítása mikor
kezdődik?
Kláricz János polgármester: Hamarosan sor kerül a felújításra, hiszen a megfelelő az időjárás
is.
Továbbá gondot kell fordítani az utak javítására a szennyvízberuházás utáni kialakult
állapotok ismeretében.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni, aki elfogadja a 2018. évi központi költségvetésről szóló2017. évi C. törvény 3.
melléklet II. 2. pont szerinti „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” felhívás szerinti pályázat benyújtásával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2018.(V.3.) Képviselő-testületi határozat
Döntés 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet
II. 2. pont szerinti „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
felhívás szerinti pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2018. évi
központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti
„Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati
felhívásra belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen.
A fejlesztéssel érintett épület helyrajzi száma: Bucsa belterület 362.
Közterület neve: Bucsa, Bocskai utca
A maximálisan igényelhető támogatás összege: 15 millió forint, a fejlesztés támogatási
mértéke 85 %.
A fejlesztés összköltsége: 17.632.424Ft.
Vállalt önerő: 2.644.864 Ft, mely összeget a képviselő-testület az önkormányzat saját
költségvetéséből biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
12./ napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot a Bejelentéseket.
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Juhász Sándor képviselő: Jelezte, hogy a Hunyadi utca végén kátyúzást végezzen az
önkormányzat, mert szükség van rá.
Megkérdezte, hogy a polgárőrség működik-e? Panasz van, lopások, betörések történnek.
Kláricz János polgármester: A Hunyadi utca felújítása benne van az aszfaltutakra nyert
pályázatban, arra sor fog kerülni.
A polgárőrség működik, rendszeresen együttműködnek a rendezvények biztosításában. A
helyi polgárőrök ugyanennyian vannak, mint pl. tíz évvel ezelőtt, a rendőrök vannak
kevesebben, akikkel párban lennének beosztva. A rendőrségi beszámoló hamarosan, a május
végi ülésen lesz megtartva, biztosan több észrevétel elhangzik majd a problémákkal
kapcsolatosan, és ezt a rendvédelmi szervek felé tolmácsolni szükséges.
Földesi Györgyné képviselő: A mai testületi ülésen a 2018. évi Munkaterv szerint kellett
volna hallani a közös fenntartású óvoda megszűntetéséről, erről a következő ülésen fog szó
esni. A döntés a működésképtelen önkormányzatok költségvetési támogatásáról szóló
pályázat benyújtásáról is kellett volna szólni, valamint a nyári gyermekétkeztetésről, és a
2017. évi zárszámadásról, előtte pedig meg kell tárgyalni az önkormányzati cégeket.
Továbbá szeretné jelezni, hogy a kiadott előterjesztés szerint a két ülés között eltelt
eseményekről írásban két dologról esik szó. Ha csak ennyit végeztek el, akkor ez nagyon
kevés.
A polgármester úr ugyan szóban kiegészítette a napirendet, de az előterjesztéseket írásban kell
elkészíteni, kéri, hogy a későbbiekben így legyen, a jogszabály is így kéri.
Szeretett volna hallani a szelektív hulladéktárolókkal kapcsolatosan tett intézkedésekről, de
jelzi, hogy ez nem lett végrehajtva sem a községben, sem a temetőben.
A településarculati kézikönyvben szabályozott rend, a régi hirdetőtáblák vasoszlopainak
eltávolítása sem történt meg. Kötelessége nemcsak a lakosságnak van, az önkormányzatnak is
van a lakosság felé.
Az Árpádsor utcai zártkert rendjével kapcsolatosan sem esett szó (sajnos a terület
rendezetlen).
A Lévai tanya kerítésével kapcsolatosan sem kapott visszajelzést. Ennek az elvégzéséről is
szeretett volna hallani.
A Sport Egyesület kisbusz vásárlásával kapcsolatosan sem kapott tájékoztatást a képviselőtestület.
A 0243 helyrajzi számon gyümölcsfákat ültetett az önkormányzat, kéri, hogy nézzék meg
hány gyümölcsfát vettek, milyen áron.
Megkérdezte, hogy az Árpád sori ház helyreállítása hogy áll, már két év telt el.
A Dózsa György utcai út még nem készült el, pedig júniusi a határidő.
A BUCSA-ÉP Kft lakossági kintlévőségének átvállalása ügyében mi történt?
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Az elhangzottakat az első napirendhez szerette volna hozzáfűzni.
A bejelentések napirendi pont keretében szeretné elmondani, hogy a községi elismerések
odaítéléséről a képviselő-testületnek a rendelet szerint május 15. napjáig kell döntenie.
Megkérdezte, hogy május 15. napjáig még összeül a képviselő-testület?
A tavaszi esőzések ideje alatt a község külterületén a csatornákat nem megfelelően kezelték,
talán valaki hibázott, a gazdák panaszkodnak. Szomorúak, a termést elvitte a víz, meg lehetett
volna menteni a nagyrészét. Kérik, és mint képviselő javasolja, hogy hívják össze a gazdákat,
kérdezzék meg mi a gond, a gazdák a falu adófizetői, meghatározó emberei, alakító, formáló
erők. Gazdafórumnak, bárminek nevezhetik ezt az összejövetelt.
Ismételten szeretné kérni hogy intézményesítsék a művelődési házat, és legyen művelődési
ház igazgató.
A képviselő-testületi ülések közvetítése még mindig nem történt meg.
Ha lesz 2018. évi gazdasági programja az önkormányzatnak, szeretné javasolni, hogy
szövetkezetté alakítsák át a két gyümölcsös kertet. Alakuljanak át, ne közmunkások legyenek,
hanem a Munka Törvénykönyve szerint legyenek foglalkoztatva, és követelni is kell, de ezt
csak a szövetkezettel lehet megalakítani. Ezt vitaindítónak, gondolatébresztőnek szánta.
A mai ülésen már szó volt arról, hogy akik nem használnak gázt, azok hogyan kapják meg a
12.000 Ft rezsicsökkentés támogatást?
Az országban van olyan pályázati lehetőség, hogy az egész települést rá lehet csatlakoztatni
egy wifi hálózatra.
Harmati Gyula képviselő: Hallott hasonlóról, de úgy, hogy kiválasztott települések vannak,
mintaprogramban.
Földesi Györgyné képviselő: Többen kérték a községben, hogy urnahelyet szeretnének a
temetőben, javasolja, hogy jövőre tervezzék be az urnafal építését.
Javasolja, hogy a testvértelepülések kapcsolatokkal is foglalkozzon a képviselő-testület.
Hogyan működnek, akarják-e ezt a települések. Ne egy héttel a falunap előtt gondoljanak erre.
Az idősgondozással kapcsolatosan is javasolja, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel,
többlépcsős megoldással, ha például valaki kórházból hazakerül, és gondozni kell egy ideig,
legyen erre lehetőség.
Lehetne ez is a gazdasági program része, ha eldöntenék és egyetértenek, akkor már a
megvalósítás felé lépéseket lehetne tenni.
A gyümölcsfákkal kapcsolatosan kérné, hogy a megvásárolt darabszámról, költségről
kaphasson tájékoztatást a képviselő-testület.
Kláricz János polgármester: 5500 darab gyümölcsfát vásárolt az önkormányzat olyan
megállapodásban, hogy három évig utógondozással, vadalanyról, szemreoltással.
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Az ültetés végén 10 hektárnak kell termőre fordulnia. Az élő csemeteszám a megállapodásból
biztosított, ilyen szempontból az önkormányzatot kár nem érheti. A tavalyi kései ültetés sem
sikerült rosszul.
A művelődési ház intézményesítésével egyetért.
A gazdafórum megtartásával egyetért, szervezzék meg.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft engedményezési szerződésének elkészítésével kapcsolatosan
megbízta az önkormányzat Dr. Szabó Miklós ügyvéd urat, aki készíti elő a megállapodást.
Lévai Ferenc úrnak írni fog egy levelet, hogy rendezze a kerítést.
A temetőben lévő mécses elszállításával kapcsolatosan megállapodást kötött az önkormányzat
a Sárréti Hulladékgazdálkodási Kft-vel, de még nem történt meg az elszállítás. A
közszolgáltatónak kellene elszállítani, és a szelektív szigeteket is nekik kellene üríteni.
Rendezetlen a falu, el kell kezdeni ötletelni, hogyan lehetne rendbe rakni.
Az Árpád sori ingatlan felújításával az önkormányzat addig jutott el, hogy nem következeik
be további állagromlás az ingatlanban.
A kábeltelevíziós közvetítés és az újsággal kapcsolatos témát, a Vésztővel megkötendő
szerződés megkötését be kell hozni a testület elé elfogadásra.
Testvértelepülésekkel kapcsolatos felvetést elfogadja, javasolja, hogy ezen a területen lépjen a
képviselő-testület.
A zártkert gyümölcsössel kapcsolatosan türelmet kér, és majd reméli, hogy elhangzik az is,
hogy megérte megvásárolni a területet.
A községi elismerések napirendet még a Kulturális Bizottság sem tárgyalta.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való aktív
részvételét, és az ülést 17,30 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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