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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

713-7/2016. iktatószám 

7. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án 

(csütörtökön) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati 

Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester  

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Holecskáné Varga Éva a Bucsai Alkony Nyugdíjas 

Közhasznú Egyesület elnöke, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt, valamint a jelenlévő meghívott vendéget, és a pénzügyi előadót. 

 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van, a szavazásban részt vesz 6 fő. 
 

Ezzel az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. 

Elmondta, hogy a második napirendi pont „A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója a 2015. évben végzett 

munkáról szóló tájékoztatás” elmarad, a tájékoztatás egy későbbi időpontban a Karcagi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal együtt lesz megtartva. Továbbá elmarad a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló is, mivel az ügyvéd nem tudta 

még elkészíteni az anyagot. 

Továbbá a napirendi pontok közé még egy napirendet javasolt, a Bucsa Sport Egyesület 

kérelmét, mivel az egyesület kölcsön nyújtására kérné az önkormányzatot, a tavalyihoz 

hasonlóan. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolta, hogy a Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú 

Egyesület beszámolója kerüljön az első napirendre, illetve tűzzék napirendre az orvosok 

iparűzési adójával kapcsolatos mentesség lehetősége napirendet is. 

 

Kláricz János polgármester: Egyetértett, az orvosok iparűzési adója mentességével 

kapcsolatosan lesz tájékoztatás.  A másik módosítással egyetért.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Javasolta, hogy tűzzék napirendre a Bucsai Polgárőr Egyesület 

üzemanyag támogatását is. 
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Kláricz János polgármester: A képviselők által felvetett napirendi pontokkal egyetértett, 

amennyiben a képviselők is egyetértenek, javasolta, hogy azok kerüljenek felvételre.  

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester  

 

2./ A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségének tájékoztatója a 2015. évben végzett munkáról 

 Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes kirendeltség-vezető 

 

3./ Tájékoztatás Bucsa Község 2016. évi Közösségi Programtervéről 

 Előadó: Harmati Gyula a KSK Bizottság elnöke 

 

4./ Tájékoztatás a Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület tevékenységéről 

 Előadó: Holecskáné Varga Éva elnök 

 

5./ A Bucsa Geotherm Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ A VÉBU Kft 2015. évi gazdálkodásáról, a végelszámolás elhatározására tekintettel 

tevékenységet záró beszámoló elfogadásáról szóló döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2007.(IX.28.) önkormányzati rendelet  

felülvizsgálata   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat kérelmének megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ Az orvosok iparűzési adója mentességével kapcsolatos tájékoztatás 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./  Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község Önkormányzata között Megállapodás 

jóváhagyása kölcsön nyújtására 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

13./ A Bucsai Polgárőr Egyesület gépjárművének üzemanyag támogatása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

14./ Bejelentések 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, 

kiegészítése a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte 

a képviselőket, hogy a kiegészített napirendi pontokat fogadják el. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat a kiegészítettekkel együtt 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Kláricz János polgármester: 1. napirendi pontként javasolta a Bucsai Alkony Nyugdíjas 

Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást  

 

Felkérte a jelenlévő Holecskáné Varga Éva elnök asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket 

az egyesület tevékenységéről. 

 

Holecskáné Varga Éva az egyesület elnöke: 

„A Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület 25 éves múltra tekint vissza. 

Megalakulásakor meghatározta céljait, melyek útmutatóul szolgáltak tevékenységének 

kialakulásához. Legfontosabb célnak jelölte meg a nyugdíjas élet hasznos, tevékeny eltöltését, 

a lakóhely hagyományainak ápolását, kapcsolatteremtést, kapcsolattartást a községben 

működő civil szervezetekkel. Idővel igénnyé vált a község szomszédságában működő nyugdíjas 

klubokkal való együttműködés, nyugdíjas találkozók rendezése. Legrégebbi nyugdíjas 

barátaink a kertészszigeti, füzesgyarmati, szeghalmi nyugdíjas klubok.  

Ma már 17 nyugdíjas klub illetve egyéb civil szervezet (népdalkörök, település szépítő 

egyesületek) működik együtt az Észak Békés Megyei Nyugdíjas Szervezetek Egyesületében. Az 

Egyesület minden évben többféle rendezvényt tervez, és szervez, melyekben a mi egyesületünk 

is képviselteti magát. Ilyen az évente rendezett nyugdíjas piknik, melyet már kétszer a mi 

egyesületünk rendezett karöltve a kertészszigeti, az ecsegfalvi nyugdíjas klubokkal 

Kertészsziget parkjában. Részt veszünk kirándulásokon, továbbképzéseken, kulturális 

rendezvényeken.  

Egyesületünk életében kialakultak a hagyományok, melyet közös tevékenységekre épülnek. 

Ilyen a farsangi fánksütés, a nőnap, az anyák napja megünneplése, a Tavaszköszöntő 

nyugdíjas találkozó megrendezése. Tatunk nagyszülők – szülők – unokák összejövetelt, a 

„Mindenki népnapját”, mely egyben évzáró rendezvény is.  

 

Együttműködést kötöttünk több helyi civil szervezettel, melyeket támogatunk, illetve közös 

rendezvényt szervezünk velük.  

Igyekszünk bekapcsolódni a községi rendezvényekbe, ünnepségekbe. 

Jelentős változást hozott egyesületünk életében, amikor 2011 évben cégbejegyezett egyesületté 

váltunk. Ez lehetőséget adott pályázatok benyújtásához. Pályázatokat nyertünk, a NEA – hoz 

benyújtott kérelmünkkel működési feltételek biztosításához, kirándulások szervezésére, 

összejöveteleink finanszírozására. Jelenleg két nyertes pályázatunk van, melyeket szakmai 

programok támogatására, illetve működési célú támogatásra kaptunk. Pályázatot adtunk be a 

Nemzeti Működési Intézethez. Itt is sikerült kisegítő munkaerőt kapnunk a nyertes pályázat 

kapcsán most már harmadik éve. 

Egyesületünk problémákkal is küszködik. Egyik ilyen a lecsökkent létszámunk, mely pártoló 

tagjainkkal együtt is csak 18 fő. Utazási problémáink is vannak. Nehéz megszervezni egy-egy 

kirándulást, nyugdíjas találkozóra utazást, mióta megszűnt a VOLÁN 10 %-os költséggel 

támogatott külön busz igénylése. A község buszain több civil szervezet osztozik, és gyakran 

nehéz egyeztetni az igényeket.  
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A mások gond az irodahelyiségünk elvesztéséből adódik. Felszereléseinket nem tudjuk 

bővíteni, mert nincs hol tárolni.  

A nehézségek ellenére az idei évünk eddig tervezett tevékenységei megvalósultak. 

Bízunk benne, hogy lesz valami megoldás működési feltételeink megoldására.” 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a képviselőket, kinek 

kérdése, hozzászólása? Van-e szóbeli kiegészítése az elnök asszonynak? 

 

Holecskáné Varga Éva elnök: Fontosnak tartja elmondani, hogy a nyugdíjas klub 

megalakulásakor törekedett arra, hogy ne csak öncélú legyen a tevékenységét illetőben, 

hanem kapcsolatba kerüljön más szervezetekkel. A klubba a nyugdíjasok több 

munkahelyekről kerültek oda, úgy mint a helyi termelőszövetkezetből, illetve az ÁFÉSZ-tól, 

és ezekkel a munkahelyekkel tartották a későbbiekben a kapcsolatot, és ettől a két szervezettől 

a későbbiekben több támogatást kaptak. Ebben az időben alakult ki az óvodával és az 

iskolával is a kapcsolat, egyes rendezvényeken az óvodások, iskolások műsort adtak. A 

későbbiekben volt kapcsolat a Vöröskereszttel is.  

A többi helyi civil szervezettel is tartják a kapcsolatot, a Bucsai Kézműves és 

Hagyományőrző Egyesülettel a családi hétvége lebonyolításában vettek részt. 

Az év során több közös rendezvényeken vesznek részt a környék nyugdíjas klubjaival, úgy 

mint kirándulások, kulturális programok, piknikek. 

A nyugdíjas klub tagjai próbálják feleleveníteni a Sárréti dalokat, énekelnek, népdalcsokrokat 

állítanak össze. 

Hagyomány volt az óvodások, iskolások részére a farsangi fánksütés. Több évig folyt ez a 

tevékenység, bár az utóbbi évben már helyhiány miatt nem valósult meg.  

A Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület is tart nyugdíjas találkozót, 

„Tavaszköszöntő” névvel az első szokott lenni, több egyesület is eljön, jól szórakoznak, 

találkoznak, együtt vannak.  

Régen volt olyan lehetősége a nyugdíjasoknak, hogy a VOLÁN engedménnyel tudott buszt 

biztosítani a kirándulások alkalmára, mára ez már megszűnt.  

Nagy elhatározása, és változása volt az egyesületnek ez, hogy bejegyzett egyesületté vált, és 

már több pályázaton is részt vett, és nyert is. Ennek eredményességéhez sok segítséget 

kapnak. Két napos kiránduláson vettek részt Füzesgyarmaton, de szinte minden évben el 

tudtak menni egy településre, ahol ismerkedtek az ottani nyugdíjasokkal, kirándulást 

szerveztek Nyíregyházára a Vadasparkba.  

Egy másik pályázat keretében a nyugdíjas klub az adminisztrációs feladatainak ellátására egy 

munkaerőt is kapott. 

Az év során a nyugdíjas klub már hagyományként megemlékezik az év kezdetéről, a 

nőnapról, anyák napjáról, tartanak egy szalonnasütést tartani, egy családi hétvégét, illetve egy 

kirándulást is szerveznek, általában egy fürdő látogatását tűzik ki célul. 

A nyugdíjas klub is vállalja azokat a feladatokat, amelyekre felkéri, akár az önkormányzat, 

akár a falunapra, akár a Szent Mihály napi ünnepségre. Volt, hogy felkérték a nyugdíjas klub 

tagjait arra, hogy süssenek hagyományos süteményeket.  

A klub meg szokta tartani „Mindenki névnapját” ami egy alkalom, és egyben az év végi záró 

rendezvény is.  

Sajnos problémák is vannak, valamikor 20-24 tagja is volt az klubnak, sajnos már ennél 

sokkal kevesebb tag van. Összesen a pártoló tagokkal 18 nyugdíjas tagja van az egyesületnek.  

Mindig probléma az utaztatás, hiszen a község két buszán több civil szervezet is osztozik, és 

néha egy-egy nap annyira összejön, hogy még egy harmadik buszt is be kell vonni az 

utaztatásba, de mindig megoldódik.  
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Ugyanakkor nagy probléma, hogy csökkentek az irodahelyiségek, a fánksütés sem a 

legmegfelelőbb helyen sikerült, illetve a nagyterem is egyszerre több rendezvénynek adna 

helyet, illetve időben is ütemezni kell egy-egy napon a rendezvényeket.  

A mostani pályázaton elnyert összegből felszerelést is vásárolhatnának, de egyenlőre 

helyhiány miatt nem vásárolják meg, mert nem tudnák hova elhelyezni.  

Az egyesület elnöki tisztségét még elvállalta, mert sajnos kevés a létszám, sajnos vannak 

elhalálozások is, de szeretné még ezt a kis klubot tovább vinni, hogy ne szakadjon meg az 

egyesület tevékenysége, és kapcsolatai.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a beszámolót, és a részletes kiegészítést, 

magyarázatot. A maga részéről jól ismeri az egyesületet, a problémákat is, szinte napi szinten 

kommunikálnak egymással. Jó pár éve eljutottak oda, hogy annyi civil kezdeményezés van, 

hogy folyamatosak a programok, és néha az ütközések. Ez egy részről öröm, mert nyilván 

megérett a civil társadalom arra, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a programszervezések 

tekintetében a községben, viszont itt van a probléma, és a megoldás keresése abban a 

tekintetben, hogy hogyan oldják meg az civilek kezdeményezéseit, programjai lebonyolítását 

hogyan segítsék. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Képviselő-testület a civil szervezetektől tájékoztatást kért, és 

nem beszámolót, munkaterv szerint így is tűzi napirendre, és kéri, hogy ezt az elnök asszony 

is úgy vigye tovább az egyesület tagjai felé, hogy a képviselőket érdekli az, hogy hogyan 

működnek, mi történik az egyesületben. A maga részéről emlékei fűződnek a 26 évvel ezelőtti 

megalakuláshoz, mára már sokkal kevesebben vannak, a 18 fő kevés.  

Nagyon sokan már elmentek, de nagyon sokan már oda is öregedtek a nyugdíjas egyesület 

tagjai közé. A munkájuk nagyon szép, de sajnos kevesen vannak, buzdítani kell az embereket, 

hogy menjenek a nyugdíjas egyesület tagjai közé, talán rá kellene szervezni egy kicsit erre.  

Az egyesület munkája nagyszerű, megköszöni a munkájukat a Földesi György Emléktornán 

nyújtott segítségért is. Ne hagyják elveszni ezt az erőt, amit az elődök elkezdtek, és építsenek 

ki egy hidat a következő generáció felé. Olyan csodálatos lenne, ha úgy adná át az elnök 

asszony a tudását, hogy még a tagok között van. Egy ilyen közösség vezetésére alkalmasnak 

is kell lenni. 

Mindenkinek jó egészséget kívánt. Ne hagyják elveszni a 26 évvel ezelőtt megalakult 

egyesületet.  

 

Holecskáné Varga Éva elnök: Megköszönte a méltató szavakat. Nemrégen volt vezetőség 

választás, elvállalta továbbra is a vezetői feladatokat.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Reméli, hogy a későbbiekben is 

segítségükre tudnak lenni az egyesületnek. Még egy kicsit arra is kell összpontosítani, hogy 

hogyan készítse elő a következő vezető munkáját. Mint következő generációnak, úgy 

gondolja, hogy kötelességük ebben minden segítséget megadni.  

A csekély létszám ellenére is az egyik legaktívabb egyesület a Bucsai Alkony Nyugdíjas 

Egyesület.  

 

Holecskáné Varga Éva elnök: Záró gondolatként szeretné elmondani, hogy mindig nagyon 

sok segítséget kapott az egyesület az önkormányzattól.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Még egy gondolatot felvetne, volt már szó arról, hogy civilek 

házát szeretné az önkormányzat kialakítani, a későbbiekben erre fognak találni lehetőséget, 

ahol a munkájukat, megbeszéléseiket tudják végezni.  
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, kiegészítéseket.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés és hozzászólás 

nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

47/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú Egyesület tevékenységéről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Alkony Nyugdíjas 

Közhasznú Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatást.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testületi döntéseknek 

megfelelően megtörténte az adás-vételek a 2016. február 18-i ülésén meghozott határozatai 

alapján. 

A TOP-os pályázatok határidőben történő benyújtása előkészítése, és a benyújtott pályázatok 

hiánypótlása folyamatos. 

Folyamatos előrelépések történnek a község rendezési tervének elkészítése ügyben.  

A szovjet sír felújítással kapcsolatosan is terveznek egy átadási ünnepséget.  

 

Ha még a bejelentéseken belül lesz kérdés, akkor mindenre szívesen választ ad. 

 

Kérte a képviselőket, amennyiben elfogadják a lejárt határidejű határozatokról szóló 

tájékoztatást, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
      

48/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Tájékoztató Bucsa Község 2016. évi Közösségi Programtervéről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot Bucsa Község 2016. 

évi Közösségi Programtervéről szóló tájékoztatót.  

Felkérte Harmati Gyula képviselőt, hogy szíveskedjen a programtervet ismertetni, melyet 

véleményezésre bocsát. A programterv képet ad arról, hogy milyen szerteágazó az a 

tevékenység, ami a községben, illetve a közösségi házban folyik. 
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Harmati Gyula képviselő: Az első négy hónap már napra lebontva szerepel, de előre 

maximum egy hónapot tudnak tervezni. Minden hónap elején egyeztetnek a civil 

szervezetekkel, iskolával, óvodával, és órára lebontva készül el a programterv. 

Sportrendezvények, ünnepségek, nagyobb közösségi rendezvények szerepelnek a 

programtervben, illetve az elmúlt évi rendezvények képezik a program alapját. 

Januártól – decemberig egész évre eltervezni nagyon nehéz a programokat, a szervezetek is 

később tartják a közgyűlésüket, mint január, illetve az iskola, óvoda is csak szeptembertől 

júniusig tervez. Jó néhány program ki van szolgáltatva azoknak a pályázatoknak, amelyekhez 

képest módosítják majd a civilek a programjaikat.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Az előző beszámoló is csak megerősítette azt, hogy mennyire le 

van terhelve az a közös helyiség amit mindenki szeretne használni, illetve egyre jobban 

kikristályosodik az az igény, hogy a másik helyiség kialakítása mennyire fontos lenne ahhoz, 

hogy egyszerre akár két rendezvény, program is megrendezésre kerüljön egy ugyanazon 

napon. A programok sokaságában válogathatnak a lakosok, az érdeklődők. 

 

Kláricz János polgármester: Községi szinten a művelődési háznak ezt a feladatot, ezt a 

szerepet fel kell vállalni, és helyet kell adni a rendezvényeknek.  

A Közösségi ház azonban nem csak helyszíne, hanem kezdeményezője is azoknak a 

programoknak, amelyek a civilek, a lakosság számára elérhetőek. Ha ez a kezdeményezés 

elmaradna, valószínű, hogy nem lenne ekkora látogatottság. Ez egy kis „marketing” feladattal 

is jár, de ezt ki kell mondani, hogy ez így működik egy kis településen, és jól megtalálta a 

helyét ebben a körben a művelődési ház. Látva a tevékenységeket jövőre pontosan meg fogják 

tudni határozni a feladatkörét, amelyet művelődési ház szinten akár intézményesítve meg kell 

oldani, biztosítani kell. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Ez mindenképpen pozitív dolog. 

 

Harmati Gyula képviselő: Ebben a programtervben azok a programok szerepelnek, amelyek 

helyben vannak. Azonban a Közösségi Ház munkatársait kérik meg abban, hogy segítsenek 

bucsai egyesületek részvételével egy-egy program sikeres lebonyolítását, úgy mint a 

Túzokfesztiválra Dévaványára a Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesületet hívják, 

illetve a  néptáncosokat is felkérték, hogy Füzesgyarmaton szerepeljenek június 24-25-én a 

Lengyelországból érkezők fogadására.. Az íjászok pedig május 1-jén Karcagra mennek. 

Továbbá emlékeztetne mindenkit, hogy 2010 év őszén úgy örökölték meg az intézményt, 

hogy az télen be volt zárva, majd a polgármester úrnak, és a képviselő-testületnek köszönve 

egyetértés született abban, hogy ennek az intézménynek a fenntartását, működését meg kell 

oldani. Mindegy melyik szerveződés emelné ki, akár az íjászokat, akár másik csoportot, 

mindegyik itt a községben alakult ki, és működik, és a kötődés ápolni kell. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Mindig remekül működött a Közösségi Ház, természetes mozgás 

is mindig volt benne. Örül, hogy visszatért abba a régi kerékvágásba a működés, ami régen 

volt. Mindig kell azonban, hogy valami összefogja, koordinálja  

A kultúra sosem termelt profitot, de áldozni kell rá, és javasolná, még ha költséggel is jár, de 

több kulturális programot kellene tervezni.  

Javasolná, hogy a lovasnap megszervezését vállalják fel újra, és gondolkodjanak ilyen irányba 

is, nagyon tartalmas rendezvény volt, tovább lehetne folytatni.  

 

Tavaly a falunap után kezdeményezte, hogy beszélgessenek a falunapról, mondják el a 

véleményeiket. 
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Kláricz János polgármester: A szervezésről, a fellépőkről már tudnak a szervezők 

tájékoztatást adni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem erre gondolt, inkább a falunap helyszínének 

megválasztásáról szeretne inkább beszélgetni, lakossági véleményeket gyűjtött, vannak akik 

szeretnék, ha a falunap helyszínét a községbe a park területén rendeznék meg, a délelőttöt 

ünnepélyessé javasolná tenni, talán túl eltolódott a buli felé. A polgármester úrnak is 

hamarabb kellene a köszöntését megtartani, már a délutáni órákban.  

Az árusokkal kapcsolatosan is volnának gondolatai, illetve a lakosok ellátását is meg tudnák 

oldani itt helyben, nem kellene máshonnan hívni olyan árusokat, akik sütnek, főznek.  

Javasolná azoknak az embereknek a meghívását, akik bucsaiak, de már nem itt élnek, de haza 

várja őket a község lakossága, nekik tartanák a falunapot nem a szomszédos településekről 

érkezőknek. 

 

Kláricz János polgármester: A felvetést javasolja napirendre tűzni, beszélgessenek erről, akár 

a következő ülésen. 

 

Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 2016. évi Közösségi 

Programtervét elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

49/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató Bucsa Község 2016. évi Közösségi Programtervéről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község 2016. évi Közösségi 

Programtervét az e határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: A Bucsa Geotherm Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Geotherm 

Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalását. A kft gazdálkodásáról szóló anyagot a 

képviselők megkapták, ami tartalmazza részleteiben a tavalyi évi adatokat.  

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság milyen állásfoglalást alakított ki? 

 

Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság véleményezte a Bucsa Geotherm Kft 2015. 

évi gazdálkodását. Ennél a kft-nél 10 millió forint kintlévőség van, egy peres ügy is van 

folyamatban, az önkormányzat szívesen el is adná ezt a kft-t az adósságaival együtt.  

Azonban nincs más lehetőség, a bizottság elfogadta a 2015. évi gazdálkodásról szóló 

beszámolót.  

 

Kláricz János polgármester: A Dr. Puskás János ügyvezetői megbízása lejárt, és bár ezt 

szentesítette is az önkormányzat, pár héttel ezelőtt egy fordulatot követően az ügyvezetőnek 

vinnie kell tovább a céget. Némileg kényszerpályán van az önkormányzat, mert míg a Bucsa 

Geotherm Kft mint sértett egy eljárásban szereplő, addig nem tudnak olyan döntést hozni, ami 

mindenki számára megnyugtatást hozna. 



9 
 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel más hozzászólás nem volt, javasolta a Bucsa Geotherm Kft 2015. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámoló elfogadását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    50/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa Geotherm Kft 2015. évi gazdálkodásának megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft 2015. évi 

beszámolóját 10.732 eFt mérleg főösszeggel és – 135 eFt mérleg szerinti eredménnyel 

(veszteséggel) fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

  

4. napirendi pont: A VÉBU Kft 2015. évi gazdálkodásáról, a végelszámolás 

elhatározására tekintettel tevékenységet záró beszámoló elfogadásáról szóló döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a VÉBU Kft 2015. 

évi gazdálkodásáról, a végelszámolás elhatározására tekintettel tevékenységet záró beszámoló 

elfogadásáról szóló döntés meghozatalát. 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, mi a bizottság véleménye?  

 

Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és véleményezte a VéBu Kft 

2015. évi gazdálkodását. Jelentéktelen betett tőkéről van szó, valamikor egy cél érdekében 

történt a befektetés, idejét múlt, kifutott. Gazdálkodása nem volt.  

A bizottság elfogadta a tavalyi évről szóló beszámolót.  

 

Kláricz János polgármester: A VéBu Kft célját tekintve már nem aktuális, a cél megvalósult, 

nem abból a forrásból, hanem más forrásból, de a szennyvízberuházást tekintve megvalósult.  

A cég működése tehát okafogyottá vált, a VéBu Kft végelszámolása a feladat megszűntével 

megtörténik. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a VéBu Kft 

2015. évi gazdálkodásáról, a végelszámolás elhatározására tekintettel a tevékenységet záró 

beszámolót. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

   

51/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

A VÉBU Kft 2015. évi gazdálkodásáról, a végelszámolás elhatározására tekintettel a 

tevékenységet záró beszámoló elfogadásáról szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VÉBU Kft 2015. évi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót, és a tevékenységet záró 2016. január 1. és február 29. közötti időszakra 

vonatkozó beszámolót elfogadja és egyetért a VÉBU Kft végelszámolásának 2016. 

március 1. napjával történő megindításával.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  
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6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról 

szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015(II.25.) önkormányzati 

rendelet módosítását. 

A Szociális Bizottság véleményezte a rendelet módosítását.  

Pap-Szabó Katalin jegyző: A Szociális Bizottság megtárgyalta az önkormányzat által nyújtott 

szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

Mogyorósi Anikó a Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság a rendelet tervezetet 

megtárgyalta, a módosításba javasolja beépíteni azokat a változásokat, ami az előterjesztésben 

szerepel, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

  

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta és 

maximálisan támogatta a szociális rendelet módosítási javaslatait és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja. 

A bizottság arról is szólt, hogy örül, hogy ha azok a családok is kaphatnának beiskolázási 

támogatást, az önkormányzat költségvetésétől függően, akik nem rászorulók.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Csak pontosításként jegyzi meg, hogy a módosított rendelet rögzíti 

azokat a feltételeket, akik a kaphatják a beiskolázási támogatást, azon túlmenően a testület 

fogja a féléves zárás után a költségvetés lehetőségeihez mérten a nem rászorulók részére 

eldönteni a forrás biztosítását. 

 

Kláricz János polgármester: A támogatási keret megemelkedett, és ennek a keretnek a 

maximális kihasználásához javasolják a szociális rendelet módosítását.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki elfogadja a Bucsa 

Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosítását kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-

ában, 45. § (1) bekezdésében és 92. § (1) bekezdésében, 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
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Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) A támogatás összege havi 8.000 Ft”  

2. § 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A támogatás összege havi 8.000 Ft”  

3. § 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 „(8) A polgármester azoknak az alap, közép- és felsőfokú nappali rendszerű tanulói/hallgató 

jogviszonnyal rendelkező gyermekeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll évi egyszeri pénzbeli 

támogatásként, beiskolázási támogatást nyújthat.  

a) a beiskolázási támogatás összege 6.000 Ft 

b) a támogatás iránt kérelmet benyújtani nem kell  

c) a beiskolázási támogatás kifizetésének alapja a tárgyév augusztus 1-jén rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nyilvántartása, és a tanulói/hallgatói 

jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási bizonyítvány, mely alapján a 

polgármester egy határozatban rendelkezik a támogatás kifizetéséről 

d) a beiskolázási támogatás kifizetésének időpontjára és az iskolalátogatási 

bizonyítványok benyújtásának határidejére vonatkozó adatokat a helyben szokásos 

hirdetmény (hirdetőtáblán és honlapon közzétenni) útján kell közzé tenni. 

 

4. § 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.  
 

Bucsa, 2016. április 28. 
 

                                 Kláricz János                                            Pap-Szabó Katalin 

                                 polgármester                                                      jegyző 
 

Kihirdetve: Bucsa, 2016. május 29. 

                                                                                                   Pap-Szabó Katalin  

                                                                                                             jegyző 

 

  

7. napirendi pont: A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2007.(IX.28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a temetőkről és a temetkezésről szóló 

14/2007.(IX.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Ez a napirend most nem konkrét 

változtatási javaslattal érkezett, hanem olyan gondolatébresztőnek, ami már felvetődött 

problémákat eredményezett, ezért foglalkozni kell a módosítással még ebben az évben.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2007.(IX.28.) 

önkormányzati rendelet szerint a sírhelyek megváltási ideje a hamvasztásos temetéseknél 10 

év, ezek közül a 2007 évben megváltottak jövőre letelnek.  
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Ezzel nincsen probléma, mert jogszabály szabályozza, hogy mennyi a minimum idő, de Bucsa 

esetében esetleg problémát jelent az, hogy a temetőben az üres sírhelyek közé nem lehet 

sírhelyet megváltani. Ezzel kapcsolatosan konkrét ügye is volt a hivatalnak.  

Volt egy olyan igény, hogy hozzátartozót szerettek volna eltemetni szomszédos sírhelybe, de 

erre a jelenlegi érvényben lévő önkormányzati rendelet nem ad lehetőséget. Kérdés, hogy a 

képviselő-testület hogyan módosítja majd a rendeletet, akar-e a régi parcellákban sírhelyet 

kiosztani, illetve differenciálja-e a sírhelyek árát, annak figyelembe vételével, hogy a 

környező településeken mindenhol ismertek a sírhelyek árai.  

A temető karbantartása is költséggel jár, ezzel mindenki tisztában van. Azért csak szóbeli az 

előterjesztés, mert várná azokat a javaslatokat, amelyek a képviselőkben megfogalmazódnak, 

ezt a rendeletet 2017 év elejéig módosítani kell.  

 

Kláricz János polgármester: Kiegészítve, az urnás sírhelyekkel kapcsolatosan a rendelettel 

összefüggésben több probléma is felvetődik. Előfordul olyan, hogy a család megváltja a 

sírhelyet koporsós temetésre, de végül urnás temetés történik, illetve ez fordítva is előfordul. 

Ez anyagi szempontból vethet fel problémát, erre nincs rendelkezés a rendeletben, hogy a 

különbözet hogy legyen kezelve.  Tovább menve a sírok között méretbeli eltérés van az urnás 

és a koporsós temetés kimérése között, ez a temető rendezettségét befolyásolja. Beszéltek már 

arról, hogy pályázati lehetőséget várnak a vidéki temetőkre fejlesztési területre urnafal 

kialakításra. Ez a kiírás azonban nem jelent meg, javasolja, hogy ezt az urnafalat az 

önkormányzat saját költségvetésből valósítsa meg, a temető rendelet módosításával 

párhuzamosan. 

Gondolatébresztőnek szánja a képviselő-testület tagjai felé tehát a rendelet módosítását, már a 

25 év is eltelt sok esetben a sírhelyek megváltását illetően, de nyilván nem arra gondol az 

önkormányzat, hogy újra hasznosítsa a területeket, mert terület van elég, van még két parcella, 

ami temetkezésre szolgál, inkább a rendezettség és a gondozottság szempontjából kell 

megközelíteni a módosításokat.  

 

A testületi ülésen és azon kívül is várja a képviselők részéről a visszajelzéseket.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Gondolkodni kell a témán, de nagyon óvatosan kell majd eljárni, 

ez mindig kényes téma volt. Nem lehet úgy szabályozni, hogy az emberek megelégedését 

fogadja. Nem tudja kikutatni az önkormányzat azt, hogy egy gondozatlan, felíratozatlan sír 

kié? Javasolja, hogy vizsgálják felül, de óvatosan járjanak el. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az önkormányzati rendelet módosításának a legfontosabb elemeit 

összefoglalva fogják hozni a testület elé. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás a 

napirenddel kapcsolatosan?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy az önkormányzat temetőkről és a temetkezésről 

szóló 14/2007.(IX.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 2016. december 31. napjáig 

történjen meg.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   52/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2007.(IX.28.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 14/2007.(IX.28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálja, szükség 

szerint módosítja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

9. napirendi pont: A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat kérelmének 

megtárgyalása 

  

Kláricz János polgármester: Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 51/2016. 

iktatószámú levéllel kereste fel az önkormányzatot, melyet a Gazdasági Bizottság is 

véleményezett. A téma nem ismeretlen a testület előtt, mert már volt szó a visszafizetésekkel 

kapcsolatosan. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság álláspontja az volt, 

hogy a Víziközmű Társulatnak a visszafizetéseihez az önkormányzat nyújtson segítséget, de 

mostani levél nem a legaktuálisabb, ezért egy április 30-i új számítást követően azzal az 

összeggel támogassa az önkormányzat a társulatot. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A könyvelő cég április 30. napjával tud új számítást végezni. 

Javasolja, hogy a testület hozzon egy döntést a támogatás biztosításáról, egy keretösszeg 

megjelölésével, amivel támogatja az önkormányzat a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű 

Társulatot. A pontos összeget a könyvelő határozza meg, ha az nem elfogadható, akkor soron 

kívül testületi ülést kell összehívni.  

 

Kláricz János polgármester: Összegezve az elhangzottakat, és leírtakat egy április 30-i 

elszámolt állapot szerint biztosítja az önkormányzat kölcsönként a Bucsa Község Csatornamű 

Víziközmű Társulat részére azt a keretösszeget, ami kimondottan a visszafizetések 

teljesítéséhez használható fel, egyéb már kötelezettségekre nem fordítható. 

Azt is meg kell majd vizsgálni, hogy meddig szükséges a Társulat fenntartása?  

2016. május 17-én lesz egy közgyűlés, ahol már biztosan tájékoztatja a társulat elnöke a 

résztvevőket arról, meddig szükséges fenntartani a Társulatot.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés? 

 

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 

Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat kérelmét támogatja, és a 2016. április 30-i 

zárásnak megfelelő összeggel, (mely keretösszeg) kölcsön formájában támogatja a társulatot. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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53/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat támogatása 

1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat számlájára 2016. 

március 31-ei állapot szerint be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás összegét: 

2.301 343,- forintot kölcsönként a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 

számlájára átutalja. 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét 

képező „Megállapodás”-t jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 

„Megállapodás” aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

10. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata és a Bucsa Sport Egyesület közötti 

megállapodás jóváhagyása 

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület a tavalyi évhez hasonlóan a pályázatai 

sikeres megvalósításához kölcsön kérelemmel fordul az önkormányzat felé, és 

„Megállapodás”-ban foglalt feltételek mellett 3.500.000 Ft-ot támogatást szeretne kérni, 

amelyet sportfejlesztési programokra fordít. Az egyik egy 17 személyes kisbusz beszerzése 

lenne. A busz elsődleges célja, hogy az egyesület szakosztályainak utaztatásait önköltségi 

áron meg tudják oldani, ezzel a gépkocsivezetői létszám problémákat is tudnák kezelni.  

A sportpályának a telekmezsgye körüli körbekerítése van folyamatban. Ez nem azt jelenti, 

hogy nem lehet ott sportolni, hanem azt jelenti, hogy több esetben előfordult, hogy 

megrongálták az ottani eszközöket, pl. feltépték az alumínium kapu sarkát. 

Minden, amit ezen a területen a Bucsa Sport Egyesület elkészít, fejleszt, minden Bucsa 

Község Önkormányzata vagyonát gyarapítja. A folyamatos pályázati futás végett egy 

3.500.000 Ft-os támogatásra lenne szüksége a Sport Egyesületnek, és 2016. október 31. dátum 

lenne az amikorra visszafizetné az egyesület a kölcsön összegét. Kérte a képviselők 

véleményeit. A Megállapodás tervezete elkészült, hasonló a tavalyihoz. 

 

Kláricz János polgármester bejelenti érintettségét, és elmondja, hogy kéri a szavazásból való 

kizárását. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Szerette volna megkérdezni, hogy a pénzügyi csoport a 

költségvetést illetően alá tudja támasztani, hogy a kölcsön nyújtása nem okoz gondot a 

működésben?  

A kerítés építését nemcsak a rongálások miatt javasolja, hanem azért mert szükséges a 

körbekerítés. A gépjármű beszerzését pedig nagyon szükségesnek tartja.  

 

Káricz János polgármester: A rongálástól eltekintve a biztonságvédelem mindig fontos, akár a 

horgásztónál is. A Sport Egyesület egy későbbi ülésen tájékoztatást fog adni az utóbbi három 

évet illetően. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község Önkormányzata 

között létrejövő „Megállapodás”-t jóváhagyja.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagjából a szavazásban részt 

vesz  5 tag, a szavazat aránya: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozat született: 

 

    54 /2016.(IV.28.) 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-BE/SFP-13329/2016/MLSZ. számú 

nyertes sportfejlesztési programot megvalósíthassa.  

A Képviselő-testült felhatalmazza az alpolgármestert az „Együttműködési megállapodás” 

aláírására. 

Felelős: Fenyődi Attila Béla alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

10. napirendi pont: Az orvosok iparűzési adója mentességével kapcsolatos tájékoztatás 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ülésen felvett napirendi pontot, az orvosok 

iparűzési adója mentességével kapcsolatos tájékoztatást.  

Tájékoztatásul elmondta, hogy a helyi házi orvosok, ha nem ezen jogszabály szerint, de most 

is kapnak kedvezményt az iparűzési adó összegével azonos összegben az önkormányzat 

számla ellenében a praxis költségeit ellentételezi 2012 év óta, megállapodás alapján. Ez tehát 

most is működik, lényegében megoldódik a „mentesség” a befizetett összeg erejéig az az 

önkormányzat helytáll. 

Ha mentességet állapít meg a testület, akkor az a támogatás „de minimis” támogatásnak, azaz 

„csekély összegű” támogatásnak minősül, ami az önkormányzatnak az uniós támogatásnál a 

pályázati elszámolások során figyelembe kell venni. 

 

Átadta a szót Pap-Szabó Katalin jegyzőnek.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Már korábban is felmerült ennek a témának a kollegákkal való 

körbejárása. Az önkormányzat helyi adó rendelet tervezetét a képviselő-testület hagyja jóvá, 

de ebben az esetben nem kerülhet a képviselő-testület elé a rendelettervezet addig, amíg a 

Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája jóvá nem hagyja. Azért mert ez a 

támogatás „de minimis” támogatásnak minősül. Minden egyes bevallás alkalmával nem kis 

mennyiségű nyilatkozatot kell tenni a kedvezményt kapó szervezetnek. Az önkormányzat is 

minden pályázatnál nyilatkozatot kell tenni, nyújt-e ilyen „de minimis”, ha igen, milyen 

összegben. Adott esetben kizáró ok is lehet az, ha valaki csekély összegű támogatásban 

részesül, mert ez a támogatás feltételez egyfajta működésbeli nehézséget a támogatott 

részéről.Bevallást minden évben készíteni kell. Az adócsoportnak minden évben vizsgálnia 

kell azt, hogy a praxis, illetve mindenki aki a községben vállalkozás formájában látja el a 

feladatot, a bevétele 80 %-a OEP finanszírozásból adódik. A bevallást ugyanúgy el kell 

készíteni, és vizsgálni kell, hogy a támogatás továbbra is jár-e? Érdeklődött, a környékben 

egyik önkormányzat sem biztosít ilyen támogatást, és kihangsúlyozná, hogy a támogatás 

adható, és nem kötelező. 
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Kláricz János polgármester: Az önkormányzat 2012 év óta biztosítja a vállalkozó orvosoknak 

a visszatérítést. Maximálisan támogatja azt, hogy ezen a területen elégítsék ki a 

háziorvosokat, de javasolja, hogy gondolják át, hogy mi legyen ennek a módja? Az legyen a 

módja, hogy az iparűzési adó lesz mentes, vagy az, hogy visszatérítse az önkormányzat az 

orvos részére számla ellenében a praxis költségeit?  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Szeretné még elmondani, de nem forintosítani, hogy az az összeg, 

ami a mentesség lenne éves szinten egy 120-150 ezer forint.  

 

Kláricz János polgármester: Most is van egy plusz adminisztrációs teher, a visszatérítéssel 

kapcsolatosan, de ez már bevált, és jól működik, megszokták.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A támogatás adható, de ha tiszta egyenes úton meg lehet oldani, 

akkor oldják meg hivatalosan. Emlékszik arra, hogy ki kellett vetni a kommunális adót is, 

mert semmiféle támogatásban nem részesült az önkormányzat.  

Biztos benne, hogy a doktornővel is meg lehet majd ezt beszélni.  

A témával kapcsolatosan a kérdést felvető doktornővel rövid időn belül le kell folytatni a 

beszélgetést.  

 

Kláricz János polgármester: A mai ülésen tájékoztatásként vetette fel a témát, ezért döntés 

most nem születik.  

 

Rátért a következő napirendre, ami a benyújtott Vidékfejlesztési Program Vidékfejlesztési 

Program keretében meghirdetett pályázat lebonyolításával kapcsolatos Megbízási 

Szerződések megkötéséről szól, és amely a Közösségi Ház, és a Művelődési Ház felújításával 

kapcsolatos. A projekttel kapcsolatosan közbeszerzési eljárások lebonyolítására, a műszaki 

tervdokumentációk elkészítésére, és a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan, 

mind három területre megérkezett a három-három ajánlat, melyekből a legkedvezőbb ajánlatot 

javasolja elfogadni, és az ajánlat tevőkkel a szerződést megkötni. 

 

Megkérdezte van-e a képviselőknek véleménye, hozzászólása? 

Mivel kérdés és vélemény nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a javaslatokkal egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

55/2016.(IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázat lebonyolításával 

kapcsolatos Megbízási Szerződések megkötéséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a „A 

településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16” számú felhívásra. A 

pályázat célja a Bucsa, Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Ház felújítása, 

korszerűsítése beruházás megvalósítására.  

A beruházással kapcsolatos munkafolyamatok elvégzéséhez területenként három 

árajánlatot közül a legalacsonyabb ajánlat kiválasztójával köt megbízási szerződést az 

önkormányzat, melyek a következők:  
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I. Az építési kivitelezési munkálatok közbeszerzési eljárásának lebonyolítása 

 Ajánlattévők: 

1./ Akkurátus-Team Kft 

2./ Keleti Orientáció Kft 

3./ KÉK-Horizont Kft  

Megbízási szerződés megkötésére az Akkurátus-Team Kft-vel kerül sor, aki a 

legalacsonyabb ajánlatot adta: 430.000 Ft + áfa, bruttó 546.100 Ft.  

II. Felújítási és építési engedély tervdokumentáció és hozzá kapcsolódó költségvetés 

elkészítése 

1./ Akkurátus-Team Kft 

2./ OPTIMAL-TERV Kft 

3./ KÉK-Horizont Kft 

Megbízási szerződés megkötésére az Akkurátus-Team Kft-vel kerül sor, aki a 

legalacsonyabb ajánlatot adta: 1.280.000 Ft + áfa, bruttó 1.625.600 Ft.  

III. Kivitelezési munkálatok műszaki ellenőrzése 

1./ OPTIMÁL-TERV Kft 

2./ Keleti Orientáció Kft 

3./ Blaskó Ivett 

 Megbízási szerződés megkötésére a Keleti Orientáció Kft-vel kerül sor, aki a 

legalacsonyabb ajánlatot adta: 430.000 Ft + áfa, bruttó 546.100 Ft.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos 

szerződések megkötésével, úgy mint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, a műszaki 

ellenőrzési feladatok ellátása a tervdokumentációk elkészítése. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

11. napirendi pont: 

 

Tájékoztatás a Polgárőrség személygépkocsi üzemanyag támogatásával kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: A Bucsai Polgárőr Egyesület adományba kapott egy Suzuki 

személygépkocsit. Szeretné javasolni, hogy havi szinten üzemanyag támogatásban részesítse 

az önkormányzat a járőrözést, ez ne legyen több összegét illetően egy 25-30.000 Ft-nál.  

Nyilván csak helyi járőrözésről lenne szó. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Az elhangzott összeg majdnem havi 600 km megtételét jelenti.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy a pénzügyi munkatárs készítsen számítást, mert 

az egyesületnek is el kell számolni a kapott összeggel.  

 

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Valamilyen elszámolást alapján fogják tudni 

meghatározni az összeget.  

 

Kláricz János polgármester: A képviselők a támogatásra nyitottak, de szeretnék előtte látni 

kidolgozva, számításokkal előkészíteni.  

Át fogják tekinteni, a következő ülésen újra foglalkoznak a témával.  

 

Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, hozzászólása?  
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Harmati Gyula képviselő: Két lakossági kérésnek tenne eleget azzal, hogy tolmácsolja, hogy a 

Déli sor utca helyreállítása nem megfelelő, ha lehet nézzék meg, és ha lehet a javításokat 

végezzék el.  

Továbbá az említett utcanévtáblák még nincsenek kijavítva, helyreállítva.  

 

Kláricz János polgármester: Az ősszel elkészült utak állapotát illetően abban maradtak, hogy 

felületkezelést fognak még végezni.  

Biztos benne, hogy őszre még számtalan ilyen jellegű dolog lesz, hogy elkészült utakban 

kátyúk, lyukak lesznek. Az önkormányzat részéről nyilván fogja kérni a javításokat, és az 

utak állapotának helyreállítását, de vitába is addig fog elmenni, amíg annak értelme lesz. 

Később az önkormányzat saját kivitelezésben a bedepózott zúzottkő felhasználásával az 

önkormányzat fogja helyrehozni.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Jelzi, hogy az 5. sz. átemelőnél a föld még nincs visszatemetve.  

 

Kláricz János polgármester: Jelezni fogja a koordinációs értekezleten, de tudomása szerint ott 

még munkálatokat végeznek. 

 

Harmati Gyula képviselő: Az ivóvíz minőségéről lehet-e adatokat kérni, mivel tudomásuk van 

arról, hogy a községet rákötötték a regionális ivóvízvezeték rendszerre? 

 

Kláricz János polgármester: Lehet, és minden hónapban fognak kapni adatokat az ivóvíz 

minőségéről. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy mikor kezdődnek a belső ellenőrzések? 

Kérdezi ezt azért, hogy lesznek-e addig eredmények, amíg a változtatást el lehet indítani? 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A belső ellenőrzést május hónapban nem tudják elkezdeni, a 

BUCSA-ÉP Kft ellenőrzését június hónapban fogják elkezdeni. Az óvoda ellenőrzése a 

nyáron lesz, a többi ellenőrzés folyamatosan.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A falunap értékelésével kapcsolatosan szólt, szeretne erről 

beszélgetni a képviselőkkel, mivel lakossági véleményeket is gyűjtött. 

Kéri, hogy a képviselő-testületi jegyzőkönyvek legyenek fenn időben honlapon. 

A közmunkaprogram 2016. évi tájékoztatását szeretné hallani, mi a feladatuk?  

A Közösségi Ház tetőablaka még mindig nyitva van. De javasolja, hogy nézzenek be a 

Közösségi Házba, az előcsarnokba, és a helyiségekbe is. 

Beszéljenek arról, hogy mi legyen a bontott anyagokkal, amelyek az udvaron vannak.  

 

Kláricz János polgármester: A következő üléseken lesz szó a közmunkaprogramról, a bontott 

anyagokról lesz egy leltár, illetve minden elmaradt dolgot pótolnak.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az utcanévtáblákat mossák le, akár a közfoglalkoztatott 

asszonyokkal. 

 

Kláricz János polgármester: Az utcanévtáblák helyreállítását akár saját önkormányzati 

kivitelezésben is meg lehet oldani, nem fognak várni a kivitelezőre, fontos, hogy azok a 

helyükön legyenek, nyilván a lemosásuk, tisztán tartásuk is megoldandó feladat.  



19 
 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel a nyilvános ülésen több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők 

ülésen való aktív részvételét, és az ülést bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Kláricz János       Pap-Szabó Katalin  

polgármester              jegyző 
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