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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági, Kulturális Bizottsága 

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

301-1/2022. ikt.sz. 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális, 

Bizottsága 2022. január 24-én (hétfőn) délelőtt 9,00 órakor megtartott nyilvános 

üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Polyák Jánosné tagok 

Távol maradt: Mogyorósi Anikó, Fenyődi Attila tagok  

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr. 

Nagy Éva jegyző asszonyt. 

Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 

5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, 2 fő hiányzik. 

A hiányzó tagok távolmaradásukat előre jelezték. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte 

Komroczkiné Nagy Editet. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándor bizottsági 

tagot. 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Faluházi Sándor bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Faluházi Sándor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
 

1./ Kláricz János polgármester illetménye és költségtérítése változásának véleményezése 

Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

   Dr. Nagy Éva jegyző 
 

2./ Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése változásának véleményezése 

Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

   Dr. Nagy Éva jegyző 
 

3./ A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlata véleményezése (Bucsa 

Község Önkormányzata, Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár költségvetési szervek vonatkozásában) 

Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

   Dr. Nagy Éva jegyző 
 

4./ Bejelentések 

 



2 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek 

a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Kláricz János polgármester illetménye és költségtérítése változásának 

véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Kláricz János polgármester 

illetménye és költségtérítése változásának véleményezését.  

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az illetmény és a költségtérítés változását jogszabály mondja ki. 

 

Márki Tiborné elnök: Megköszönte a kiegészítést. 

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még valakinek a napirenddel 

kapcsolatosan kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki 

elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja, Kláricz János polgármester 

illetménye és költségtérítése változásátt, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

1/2022.(I.24.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Kláricz János polgármester illetményváltozásának és költségtérítés változásának 

véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális Bizottsága 

Kláricz János főállású polgármester illetménye és költségtérítése változásával 

egyetért, a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a megyei jogú város 

polgármestere, kerületi önkormányzat polgármestere illetményének 60%-a a 2001-5000 

fő lakosságszámú település polgármestere esetében, azaz 1 300 000 Ft x 0,60 =  780 000 

Ft. 

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdés kimondja, hogy a főállású 

polgármester havonta az illetményének 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre 

jogosult, azaz 780 000 x 0,15 = 117 000 Ft. 

A polgármester illetményre és költségtérítésre a megbízatásának időtartamára jogosult.   

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése 

változásának véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Harmati Gyula 

alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése változásának véleményezését. 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Annyi kiegészítést tenne, hogy mivel korábban is úgy volt 

meghatározva az alpolgármester úr tisztelet díja, ahogy a jogszabály szerint járhatna neki. 

Ahhoz mérten van egy lemondás része neki. A tisztelet díj változása most is ehhez mérten 

történik. 

 

Márki Tiborné elnök: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte, hogy van-e még valakinek 

kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja, 

költségtérítése változását elfogadja és a képviselő-testület felé is jóváhagyásra javasolja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

2/2022.(I.24.) Gazdasági, Kulturális határozat 

Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése 

 változásának véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Kulturális Bizottsága 

Harmati Gyula alpolgármester (lakcím: 5527. Bucsa, Munkácsy u. 4.) a társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése valamint a 80.§ (2)- (3) bekezdés alapján 

175 500 Ft-összegben történő megállapításával, költségtérítésének 26 325 Ft összegben 

történő megállapításával, egyetért. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: azonnal  

 

3. napirendi pont: A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlata 

véleményezése (Bucsa Község Önkormányzata, Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár költségvetési szervek vonatkozásában) 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a 2022. évi belső 

ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlat véleményezését (Bucsa Község 

Önkormányzata, Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

költségvetési szervek vonatkozásában). Megkérdezte jegyzőasszonyt van-e ezzel 

kapcsolatosan kiegészítése? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A 2021. december 16-i ülésen, már véleményezték a témákat. Most 

ezeknek az áráról kellene döntést hozni, így építik be a költségvetésbe. Jelenleg három 

intézmény van benne. A társulási intézmények még hiányoznak, erről a társulási tanács fog 

döntést hozni. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Cs.A.Cs Zrt. fogja végezni. 
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Polyák Jánosné tag: A kérdése az lenne, hogy csak a Cs.A.Cs. Zrt.-től szoktak árajánlatot 

kérni? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Gyakorlatilag csak tőlük szoktak árajánlatot kérni. Elég felkapottak, 

sok megyei önkormányzat velük dolgozik. 

 

Faluházi Sándor tag: Az ár elfogadható, praktikus velük dolgozni. A több éves együtt 

dolgozás okán támogatja a további együttműködést. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi belső 

ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlatát elfogadja és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

3/2022.(I.24.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

 A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlat véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzata vonatkozásában 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Kulturális Bizottsága Bucsa 

Község Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzésére adott 140.000.- Ft-os árajánlatot 

javasolja elfogadni: 

Bucsa Község Önkormányzata 

Az Önkormányzat beszerzési szabályzatának  

és ennek alapján kötött szerződések  

szúrópróbaszerű ellenőrzése      4 nap   140.000.- Ft 

Bucsa Község Önkormányzata összesen:      140.000.- Ft 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 

évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlatát elfogadja és a képviselő-testület felé 

is elfogadásra javasolja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 4/2022.(I.24.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

 A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlat véleményezése 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Kulturális Bizottsága Bucsai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzésére adott 240.000.- Ft-os árajánlatot 
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javasolja elfogadni: 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

A köztisztviselők képzettségének ellenőrzés    4 nap  140.000.- Ft 

Vezető belső ellenőri feladatok     2 nap  100.000.- Ft 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:     240.000.- Ft 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi 

belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlatát elfogadja és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 5/2022.(I.24.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

 A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlat véleményezése 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtárvonatkozásában 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Kulturális Bizottsága Kóti 

Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi belső ellenőrzésére adott 240.000.- Ft-os árajánlatot 

javasolja elfogadni: 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár az ingatlan hasznosításának 

(bérleti díj) ellenőrzése      2 nap   70.000.- Ft 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár összesen:      70.000.- Ft 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Bejelentések 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a bejelentéseket. 

 

Szeretné megragadni az alkalmat, hogy a bizottsági tagokkal február hónapra egyeztessenek 

egy időpontot, az önkormányzati telkek eladásával kapcsolatosan, ami nem ülés lesz, hanem 

egy munka megbeszélés.  

 

Megegyeztek, hogy február 10-én csütörtökön, délután 14,00 órakor tartanak egy munka 

megbeszélést. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Annyit kérne a tagoktól ezzel kapcsolatosan, hogy egy előterjesztési 

javaslatot készítsenek el. Február végén tartanának egy gazdasági bizottsági ülést, ahol 

véleményezik a munkaanyagot és amit a képviselő-testületi ülésre be tudnak vinni.  

Az önkormányzat telkeire már több megkeresés is érkezett, van igény az eladásokra. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel nem volt, megköszönte a hozzászólásokat és a bizottság mai munkáját.  
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Mivel a Gazdasági, Kulturális Bizottság mai ülésén a bizottsági tagok részéről sem merült fel 

egyéb kérdés és hozzászólás, ezért az ülést 9,15 órakor bezárta.   

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 Márki Tiborné                                            Faluházi Sándor 

a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke  a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja 

   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

jegyző 

 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


