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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi  

Bizottsága 

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

321-3/2011. iktatószám 

 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2011. január 26-án (szerdán) délután 14,00 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Harmati Gyula elnök, Biró Endre, Juhász Sándor, Bányai István tag 

 

Távol maradt: Gyarmati László tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Faluházi Sándor alpolgármester 

Távollévő Dr. Magyar László körjegyző megbízásából Dr. Nagy Éva fogalmazó 

 

Harmati Gyula elnök: Köszöntötte a megjelenteket, Dr. Nagy Évát, valamint a 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, és a vendéget. 

 

Vendég: Faluházi Sándor alpolgármester 

 

Harmati Gyula elnök: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és a meghívottakat. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van.   

Elmondta, hogy a mai ülést nem így, és nem ilyen napirendi pontokkal szerette volna 

összehívni. Az előző hét péntekjén értesült, hogy 2011. január 28-án képviselő-testületi ülés 

lesz, és az azt kívánja meg, hogy a Kulturális Bizottságra vonatkozó napirendi pontokat a 

bizottság véleményezze, és így a testület is meg tudja tárgyalni.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól 

szóló rendelet véleményezése 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzatának Sporttelepen lévő vendéglátó egységének bérleti 

konstrukcióban történő pályáztatásának feltételeiről, a pályázat kiírás véleményezése 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

3./ Egyebek 

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése.  
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Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat 

elfogadja, kézfelnyújtással szíveskedjen szavazni. 

 

A Környezetvédelmi, Sport és Közművelődési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1./ napirendi pont: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

helyi szabályairól szóló rendelet véleményezése 

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló rendelet 

véleményezését. Elmondta, hogy a decemberi bizottsági ülésen a bizottság állást foglalt 

abban, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi szabályairól szóló rendeletet milyen 

irányban szeretnék megalkotni. Abban maradtak, hogy egy differenciált rendeletalkotást 

szeretnének kérni. Ez volt a „B” változat, amit a bizottság elfogadott. A határ, amit 

figyelembe kell venni az öregségi nyugdíj minimum, ez 28.500 Ft jelenleg. Akinél a 

családban lévő egy főre eső kereset a nyugdíjminimum összegét nem éri el, annál 5.000 Ft az 

önkormányzat támogatási mértéke, ahol ennek a másfél szeresét nem éri el, ott 3.000 Ft az 

önkormányzati támogatás. 

Az előterjesztés szerint úgy tűnik, hogy a körjegyző, vagy feledékenységből, vagy más okból 

nem vette figyelembe ezeket a szempontokat, a rendeletbe ezek nincsenek beépítve.  

 

Biró Endre tag: Mivel a bizottság eldöntötte és javaslattal élt a rendelet elkészítésével 

kapcsolatosan, kérte, hogy ragaszkodjanak ehhez. Javasolta, hogy kérjék, hogy ez legyen 

figyelembe véve a rendelet készítésénél, hiszen akkor felesleges a bizottság döntése. 

 

Juhász Sándor tag: A bírálati szempontok közé szeretné, ha belevenné a munkaképesség 

csökkentésűeket, a rokkant nyugdíjasokat. 

 

Harmati Gyula elnök: Elmondta, hogy ez a pályázat a hátrányos szociális helyzetűeket 

támogatja. Ezt külön nem kell beleírni, mert az törvényileg meghatározott kategória. A 

törvény megmondja, hogy ki számít hátrányos helyzetűnek. Van hátrányos helyzetű, van 

halmozottan hátrányos helyzetű, ezeknek jár a gyermekvédelmi támogatás.  

 

Dr. Nagy Éva fogalmazó: A halmozottan hátrányos helyzetűeknek a szülőinek az iskolai 

végzettsége sem haladja meg a nyolc általános iskolát. De itt nem konkrétan erről van szó, 

hiszen akkor csak a gyermekvédelmi támogatásra jogosultak sorolhatóak ide. Jól gondolom? 

Magában az, hogy mi a hátrányos szociális helyzet az ellátási formánként is más, és ez 

változik. Jelen pillanatban az, hogy gyev-es legyen valaki, azaz hátrányos helyzetű azaz hh-s, 

az évenként változik. A költségvetési törvény megadja az öregségi nyugdíj minimumot, és 

annak valamely százaléka az, amit vizsgálni kell, hogy a jövedelem alapján valaki belefér, 

vagy nem. Ez is hátrányos helyzet, ez ennél a formánál van, a gyermekeknél. Úgy gondolja, 

hogy talán el kellene rugaszkodni attól, hogy csak ilyen formában meghatározni.  

 

Harmati Gyula elnök: Igazságos döntést biztosan nem fognak tudni hozni. Úgy gondolja, 

hogy az a vonal, amit húztak, a nyugdíjminimum, ami állandó. Ahol a családban az egy főre 

eső jövedelem ezt nem éri el, az biztosan rászoruló, az kapjon 5.000 Ft-ot. Most minden 

pályázatot megszavaztak, de késett is Bucsa Község Önkormányzata 10 évet ezzel a 

pályázattal.  Kell valahol egy egészséges határt húzni, sajnos felső határt is, mert lesz 

valamikor 50 gyerek, és akkor már az önkormányzat nem fogja tudni finanszírozni a 

támogatásukat. 
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Faluházi Sándor alpolgármester: Ha valakinek az egy főre eső jövedelme eléri a 200 %-ot, az 

már nem annyira rászoruló.  

 

Harmati Gyula elnök: A bizottság megállapodott valamiben, döntött is, azt kérték, hogy a 

jegyző annak alapján készítse el a rendeletet.  

Tavaly novemberben eldöntötték a pályázatokat, az idén novemberben újra dönteni kell.  

Nagyon fontosnak tartja még azt, hogy ha belevennék a rendeletbe, hogy hogyan tegyék 

nyilvánossá a pályázatot.  

Egyik nyilván az internetes oldal, a másik a hirdetőtábla, a harmadik pedig a községi 

hirdetőtábla, ebből lenne a faluban több is.  

 

Azt szeretné kérni, hogy a képviselő-testület felé azt javasolná a bizottság, hogy vegye le a 

képviselő-testület a napirendjéről a rendelet tárgyalását.  

 

Kérte a bizottság tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a 

képviselő-testület vegye le a napirendjéről (ülés ideje: 2011. január 28.) a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló rendelet 

megalkotását.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Nem ért még egyet azzal, hogy a tanulmányi eredménytől 

függetlenül adható az ösztöndíj. Legalább egy minimumot állapítsanak meg. 

  

Harmati Gyula elnök: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat egy 

országos kiírás, nem a tanulmányi eredményhez köti. Ha az önkormányzat adni akar a 

tanulmányi eredményhez kötötten támogatást adni, akkor az megteheti más módon.   

 

Biró Endre tag: Úgy gondolja, hogy járjon főiskolára a fiatal, akár hármasra, akár milyen 

jegyet szerez, végezze el, akkor már ért valamit a támogatás. Attól még az életbe tudja 

használni, és kamatoztatni a tudását.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Úgy érzi, hogy az ingyen jött támogatás értéktelenné válik 

valakinek a szemébe, ha nincs szembe állítva egy teljesítménnyel, hogy tegyen érte valamit a 

támogatott.  

  

Harmati Gyula elnök: Igazat ad, de megismétli: a Bursa nem az a keret, ahol ezt érvényesíteni 

kell, a legfőbb szempont itt a hátrányos helyzet. 

 

Biró Endre tag: Megemlítette azt, hogy nincs az önkormányzatnak tudomása a főiskolásokról, 

volt aki a támogatásból kimaradt, pedig hátrányos helyzetű lett volna. Ha valaki szeretne 

valamilyen támogatást kapni keresse fel az önkormányzatot. Javasolta már régebben is, hogy 

nyilvántartást kellene vezetni, akár a főiskolásokról is. Hirdessék meg akár a Bucsai Hírek 

újságba, hogy milyen támogatási lehetőségek vannak. Ez az újság minden lakásba eljut. Ha az 

újságba kihirdetnék, hogy aki bármilyen támogatáshoz szeretne jutni, vegye magát 

nyilvántartásba.  

 

Harmati Gyula elnök: Arra azonban figyelni kell, hogy nehogy adatvédelmi szabályokba 

ütközzön egy ilyen nyilvántartás. 

Egy sokkal rövidebb rendelettel egyetértene. Ebben a mostaniban benne van az országos 

rendeletben foglalt szabályozás is. Az kellene, hogy a bizottság szempontjai kerüljenek bele a 

rendeltbe, és a bizottság ellenőrizhesse, hogy valós adatokat kapott-e?  

Egy leegyszerűsített lényegi rendeletre lenne szükség.  
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Bányai István tag: Megkérdezte, hogy a Bucsai Hírek mellé nem jelenhetne meg egy 

rövidebb, havi rendszerességű újság?  

 

Biró Endre tag: Ha a főiskolások önkéntes alapon belépnének egy regisztrációs rendszerbe, 

akkor nincs az adatvédelmi törvény sértve.  

Az is figyelemmel tudná kísérni a bizottság, hogy amennyiben valaki téves, vagy szándékosan 

rossza adatot ad meg, akkor többet nem pályázhat.  

 

Harmati Gyula elnök: Ez már szankció lenne, ami túl mutat a lehetőségeinken, ezért nem 

támogatja. 

 

Dr. Nagy Éva fogalmazó: Ezen a pályázati formán nem mehetnének túl. 

 

Harmati Gyula elnök: Javasolta, a bizottság tagjai részére, hogy a körjegyző alkosson egy új, 

egyszerűbb, és rövidebb rendeletet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat helyi szabályairól, figyelembe véve a bizottság 2010. december 8-án 

meghozott döntéseit.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

1/2011.(01.26.) sz. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat  

helyi szabályairól szóló rendelet véleményezése 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés szerinti Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 

rendelet tervezet tárgyalását leveszi a napirendről. 

A bizottság a rendelet tervezet átdolgozását javasolja, figyelembe véve a KSK Bizottság 

2010 december 8-án megtartott ülése szerinti feltételek rendeletbe foglalását, egy új, 

egyszerűbb és rövidebb rendelet megalkotásával. 

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: azonnal 

  

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának Sporttelepen lévő vendéglátó 

egységének bérleti konstrukcióban történő pályáztatásának feltételiről, a pályázat kiírás 

véleményezése 

 

Harmati Gyula elnök: Rátért a második napirendi pontra, Bucsa Község Önkormányzatának a 

Sporttelepen lévő vendéglátó egységének bérleti konstrukcióban történő pályáztatásának 

feltételeiről. Elmondta, hogy a Kulturális Bizottságot ez a napirendi pont részben érinti, 

hiszen ősszel szeretnék a labdarugó csapatot beindítani, és a büfé a sportpályán található.  

Egy bérleti szerződésről van szó, a felhívást a képviselő-testület ki fogja írni, és a vendéglátó 

egység működtetésre lesz kiadva.  

Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérte a bizottsági tagok véleményét.  

 

Juhász Sándor tag: Hiányolta az előterjesztésből azokat a vállalásokat, amelyek a horgásztó 

üzemeltetésével kapcsolatosak.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A bérlőt azonban nem lehet kötelezni arra, hogy a horgásztó 

működtetésében részt vegyen. 
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Harmati Gyula elnök: Úgy tervezik meghirdetni az bérbeadást, hogy a bérlő részt vállal 

valamennyiben a horgásztó üzemeltetésében is.  

 

Dr. Nagy Éva fogalmazó: Az önkormányzatnak pályázatban vállalt kötelezettsége, hogy 10 

évig üzemelteti a horgásztavat. Így ezt nem lehet belefoglalni a meghirdetésbe. 

 

Juhász Sándor tag: Valóban nem találja ezeket a szerződés tervezetben. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Elmondta, hogy a pályázati kiíráshoz különböző plusz 

vállalásokat kellene a pályázónak tennie, erre lenne lehetősége a pályázónak. Az lenne a jó, ha 

még saját ötlet szerint a pályázó még mást is, akár pl. rendezvény szervezést is tenne hozzá a 

vállalásokhoz.  

 

Biró Endre tag: Javasolta, hogy vegyék majd figyelembe azt, hogy az ott árusítónak mire lesz 

ott joga, kit fog még oda beengedni. A sporttelepen tartott rendezvényen kik árulhatnak majd 

még. A bérlőnek az ott vesztesége lesz, ha mások is árulhatnak. 

 

A bizottsági tagok megbeszélték, hogy a szabad kereskedelmet nem korlátozhatják azzal, 

hogy a sporttelepen csak az az egy árusító egység működhessen. Rendezvények alkalmával 

mások is árusíthatnak, akár falunapon, akár más alkalommal. 

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte, hogy milyen helyzet állna fenn, ha a helyiséget bővíteni 

szeretné a bérlő?  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Véleménye szerint úgy is az önkormányzat beleegyezése, és 

engedélye szükséges ahhoz, hogy bővítés, vagy értéknövelő felújítást történhessen. 

 

Harmati Gyula elnök: Javasolja, hogy a bizottság tegyen arra javaslatot, hogy a hasonló 

színvonalú, vagy értékű pályázatok esetében élvezzen előnyt a bucsai helyi pályázó.  

 

Kérte a bizottság tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak, aki egyetért azzal a javaslattal, 

hogy hasonló színvonalú, vagy értékű pályázatok esetében élvezzen előnyt a bucsai helyi 

vállalkozó. 

  

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

3/2011.(01.26.) sz. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzatának Sporttelepen lévő vendéglátó egységének bérleti 

konstrukcióban történő pályáztatásának feltételiről, 

A Közművelődési , Sport és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és a képviselő-

testület felé elfogadásra javasolja az önkormányzat Sporttelepen lévő vendéglátó 

egységének bérleti konstrukcióban történő pályáztatásának feltételeiről. 

A bizottság javasolja, hogy hasonló színvonalú, vagy értékű pályázatok esetében előnyt 

élvezzen a bucsai helyi pályázó 

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

Harmati Gyula elnök: Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a civil szervezetekkel tartandó 

összejövetelt tervezik. Az összejövetelen szeretnék megkérdezni a civil szervezeteket, 

csoportokat, hogy a 2011-es évben milyen programokat, műsorokat szeretnének megrendezni, 

vagy milyen részt vállalnának a megszervezésükben.  
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Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a civil szervezeteknek 2011 március 1. napjáig statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettségük is van, ennek elmulasztása olyan hátránnyal járhat, hogy 

kimaradhatnak a civil szervezetek a számukra kiírt pályázatokból.  

 

Biró Endre tag: Kérte, hogy a későbbiekben nagyobb odafigyeléssel szervezzék meg pl. mai 

„Közkincs kerekasztal” összejövetelen való részvételt, illetve kérte, hogy nevezzenek meg 

felelőst, vagy olyan személyt, akit a kulturális, vagy sport megbeszélések összehívásáért fel 

lehet keresni információért.  

 

Harmati Gyula elnök: Az észrevételt megköszönte, a későbbiekben oda fognak ezekre is 

figyelni. A „Közkincs Kerekasztal” rendezvényein az önkormányzat részéről mindig 

szeretnének részt venni, ezért ha a képviselő úr is kap meghívót, akkor biztosra veheti, hogy 

arra el fognak menni. 

Mivel más napirendi pont nem volt, megköszönte a részvételt, és a bizottsági ülést bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

          Harmati Gyula                                               Távollévő Dr. Magyar László  

                     elnök                                                           körjegyző megbízásából 

         Dr. Nagy Éva 

            fogalmazó 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 

 


