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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági és Kulturális Bizottsága 

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

310-10/2022. iktatószám 

10. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Kulturális 

Bizottsága 2022. október 26-án (szerdán) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános 

üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó tagok 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Polyák Jánosné tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző és Kláricz János polgármester 

 

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

Nagy Éva jegyző asszonyt és Kláricz János polgármestert 

 

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

5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van., a határozathozatalban részt vesz 3 tag. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Mogyorósi Anikó tagot. 

 

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

Mogyorósi Anikó tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

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

tartózkodás nélkül Mogyorósi Anikó tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Előterjesztette a napirendi pontot: 

 

1./ A 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések véleményezése (Bucsa Község 

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

Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

  Márki Tiborné elnök 

 

2./ Bejelentések 

 

  

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

a napirendi ponton túl javaslata más napirendekre?  

 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontot elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
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A Gazdasági és Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések véleményezése 

(Bucsa Község Önkormányzata, Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtár tekintetében). 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot a 2022. évben lefolytatott belső 

ellenőrzési jelentések véleményezését (Bucsa Község Önkormányzata, Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal, Kóti Árpád Faluház és Könyvtár tekintetében). 

Elmondta, hogy a jelentéseket a bizottsági tagok megkapták, megismerhették.  

Bucsa Község Önkormányzatánál a beszerzési szabályzatnak, és ennek alapján kötött 

szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzése volt a belső ellenőrzés témája. 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők képzettségének ellenőrzéséről 

folyt. 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtárnál az ingatlan hasznosításának (bérleti díj) ellenőrzésével 

kapcsolatos ellenőrzés folyt.  

 

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

A tagok részéről kérdés és hozzászólás nem volt. 

 

Márki Tiborné elnök: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági és Kulturális 

Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület 

felé is elfogadásra javasolja a 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzésről szóló jelentést Bucsa 

Község Önkormányzatánál – a beszerzési szabályzatnak, és ennek alapján kötött szerződések 

szúrópróbaszerű ellenőrzéséről. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő Bizottsági határozatot hozta:  

  

   32/2022.(X.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A 2022. évben Bucsa Község Önkormányzatánál lefolytatott belső ellenőrzési  

jelentés véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsa Község Önkormányzatánál 2022. évben lefolytatott 

– a beszerzési szabályzatnak, és ennek alapján kötött szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzése 

„Ellenőrzési jelentés”-t megismerte, elfogadta, és a Képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök    

Határidő: azonnal 
 

Márki Tiborné elnök: Kérte a Gazdasági és Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a 

2022. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentést a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál 

a köztisztviselők képzettségének ellenőrzéséről. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő Bizottsági határozatot hozta:  
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  33/2022.(X.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A 2022. évben a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzési 

jelentés véleményezése 

A Gazdasági Kulturális Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők 

képzettségének ellenőrzéséről készült „Ellenőrzési jelentés”-t megismerte, elfogadta és a 

Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök    

Határidő: azonnal 

 

Márki Tiborné elnök: Kérte a Gazdasági és Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a 

2022. évben lefolytatott belső ellenőrzésről szóló jelentést a Kóti Árpád Faluház és Könyvtárnál 

az ingatlan hasznosításának ellenőrzéséről. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő Bizottsági határozatot hozta:  

 

  34/2022.(X.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A 2022. évben a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézménynél lefolytatott belső 

ellenőrzési jelentés véleményezése 

A Gazdasági Kulturális Bizottság a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézménynél, az ingatlan 

hasznosításának (bérleti díj) ellenőrzése „Ellenőrzési jelentés”-t megismerte, elfogadta és a 

Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök    

Határidő: azonnal 
 
 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a bizottsági ülésen való részvételt, és 

a zárt ülést 10,20 órakor bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

                   Márki Tiborné           Mogyorósi Anikó 

                       elnök                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 

  

   

 

                 Dr. Nagy Éva 

                      jegyző 

 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


