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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

295-11/2020. ikt.sz. 

 

11. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 

délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános, soron kívüli üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Földesi Györgyné, 

Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Faluházi Sándor Attila képviselők 

 

Tanácskozási joggal meghívott:Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt.  

 

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

testülete részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Hiányzik 2 fő képviselő. 
 

A 2 fő képviselő távolmaradását előre nem jelezte. 
 

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 
 

Kláricz János polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontok ismertetése előtt kéri a 

képviselő társakat, hogy kerüljön még egy napirendi pont a döntés előkészítése Bucsa község 

közvilágításának LED-es fejlesztésére. Így a bejelentések napirendi pont negyedikről az 

ötödik napirendi pontra kerül át. 

 

Ismertette a napirendi pontokat:  

1./ Bucsa Község Önkormányzatának a helyi piac és termelői piac működtetésének, 

üzemeltetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző  
 

2./ Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím keretében 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ A 2020. évi közbeszerzési terv aktualizálása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Döntés előkészítése Bucsa község közvilágításának LED-es fejlesztésére 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Bejelentések 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    

1.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának a helyi piac és termelői piac 

működtetésének, üzemeltetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelete 

megalkotása 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a Bucsa Község 

Önkormányzatának a helyi piac és termelői piac működtetésének, üzemeltetésének 

szabályairól szóló önkormányzati rendelete megalkotását. 

Megkérte Márki Tiborné képviselőtársát, hogy pár mondatban számoljon be a képviselőknek 

a létrehozott munkacsoport tevékenységéről, eredményeiről. 

Márki Tiborné képviselő: A rendeletben szerepelő új piaci áraknak a meghatározása volt a 

munkacsoport egyik célja. Nem szerették volna, ha egy drasztikus áremelés visszaveti az 

árusokat. Az áremelés ettől függetlenül indokolt, mivel sokkal rendezettebb, kulturáltabb 

környezetben fognak értékesíteni az eladók. A munkacsoport megbeszéléseire meghívták a 

jelenlegi piacfelügyelőt, több éves tapasztalata segítette a munkát. Az új piac területén történt 

helyszíni szemle, az árusokkal is volt ezzel kapcsolatban egy megbeszélés. Felmérték a 

helyigényeket, az eladók megegyeztek abban, hogy ki hol akar értékesíteni. Továbbá 

tájékoztatva lettek az új piac helyjegy árainak emelkedéséről is. Összességében három 

megbeszélése volt a munkacsoportnak, az utolsó megbeszélésen már a rendeletbe bekerülő 

javaslatok kerültek megtárgyalásra. 

Kláricz János polgármester: Egy tisztázandó kérdés van, hogy a helyjegy ár négyzetméterben 

vagy folyóméterben legyen meghatározva? A munkacsoport pénzügyi kalkulációt is készített, 

ahol folyóméterrel számolták a díjakat. A négyzetméter ár abból a szempontból vetődött fel, 

hogy elégséges-e ezt a díjat bevezetni vagy külön az árusítás céljából behozott gépjármű 

esetében is kerüljön díj kiszabás. Megjegyzi, hogy a négyzetméteres díjkiszabás jelentősebb 

drágulást eredményezne az árusoknak. Javaslata az, hogy folyóméterben határozzák meg a 

díjakat, illetve a gépkocsi behajtásért egyszeri díj kerüljön megfizetésre. 

Márki Tiborné képviselő: A folyóméterrel kapcsolatban volt egy felvetés, miszerint az 

eladónak, ha lesz egy árusítási felülete, ami folyóméterben van meghatározva, akkor mögötte 

gyakorlatilag nagyobb területet tud használni annál, mint amit megfizetett. Ezért került szóba 

a négyzetméteres ár. 

Kláricz János polgármester: A jelenleg használt piacon is folyóméterben van szedve a díj. A 

négyzetméteres ár egy-két árusnál háromszor-négyszer nagyobb drágulást eredményezne a 

jelenleginél. Abban sikerült megegyezni, hogy az új piacon csak annyi területet foglalhatnak 

el az árusok folyóméterben amit értékesítésre szánnak. Vagyis a gépkocsi parkolásáért vagy 

az abból történő árusításért külön díjat kell megfizetni. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Megoldás lehetne, hogy az eladó folyómétert fizet viszont az eladási 

felület szélessége meg lenne határozva. 
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Kláricz János polgármester: Véleménye szerint, ez a lehetőség adott, mivel a fal melletti 

terület esetében az elfoglalható helyek fel lesznek festve. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az árusokkal történő megbeszélésen volt egy árus, aki azt mondta, 

hogy kifizeti a folyómétert, kifizeti az autó után a díjat, de ezek után, ha beáll nem fog elférni. 

Kláricz János polgármester: Úgy kell meghatározni a folyómétert, hogy az eladó vagy az 

értékesítési felületért vagy az általa használt szerelvény hosszáért fizet. Így nem tud cselezni 

azzal, hogy kifizet egy métert az asztaláért, de közben a mögötte álló utánfutóból árul. Jól 

meghatározható, ha azt mondják, hogy a folyóméter díjszabása az értékesítési felület vagy az 

értékesítésre szánt szerelvény hossza. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ilyen szempontból nézve ez már egy alkalmazási szabály. Ha a 

rendeletben meghatározásra kerül a folyóméter díj használata, akkor az alkalmazási 

szabályzatnál le lehet tisztázni, hogy a folyóméter a leghosszabb igénybe vett szélességre kell, 

hogy megfizetve legyen. 

Márki Tiborné képviselő: A legutolsó munka megbeszélésen volt szó a helyi árusokról is. 

Dr. Nagy Éva jegyző: A falugazdásszal egyeztetett. Az a veszélyes, ha valaki élelmiszert 

szeretne árusítani. Ezeknek az árusoknak őstermelői vagy kistermelői engedély kell, azaz 

valamilyen formában regisztrálva kell, hogy legyenek. 

Kláricz János polgármester: Az új piacon egyszeri, éves regisztrációs díjat kell fizetni. 

Mindenkinek a saját felelőssége, hogy engedéllyel rendelkezik-e. Természetesen a 

legmegnyugtatóbb az lenne, ha az éves kamarai tagot kiváltanák az eladók. 

Márki Tiborné képviselő: Maga a rendelet kell majd a működési engedély megkéréséhez.  Ez 

mennyi időbe telik? 

Dr. Nagy Éva jegyző: A működési engedélyezéshez az eljárás 20 nap. Most ez annyiból 

másabb, hogy az önkormányzat lesz a működtető, tehát a Kormány Hivatalt kell megkérni, 

hogy jelölje ki az eljáró hatóságot. A rendelet megalkotása után, a kérelem kötelező 

mellékleteit tudják prezentálni. A 20 nap az eljáró szerv kijelölése után számolható. 

Összességében egy 25-30 napra lehet számolni. 

Márki Tiborné képviselő: Esetlegesen szeptember végén már tud nyitni az új piac? 

Kláricz János polgármester: Ha megtudják, hogy ki lesz az eljáró szerv, természetesen 

betartva az eljárás rendet tudják gyorsítani az engedély kiadását. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Jogszabályi kötelezettségük lesz. Ki kell helyezni egy hirdetményt a 

piac szabályairól a piac területén. A szabályzatban minden ki lesz részletezve. 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

Harmati Gyula alpolgármester: Megkérdezte, hogy ki lesz a piacfelügyelő? 

Kláricz János polgármester: A jelenlegi piacfelügyelő nyugdíjazását követően csökkentett 

óraszámban lesz foglalkoztatva természetesen ameddig a jogszabály lehetőséget ad rá. 

Harmati Gyula alpolgármester: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézményvezetőjeként 

megjegyzi, hogy az intézményben tavasztól-őszig havonta kétszer vásároknak biztosítanak 

helyszínt. Ez jelentős bevétele a Faluháznak. A piac megnyitása után számítani lehet arra, 
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hogy az árus kalkulálva a Faluház és az új piac bérlésének árait, olcsóbbnak találja az utóbbit, 

így átpártol oda. Ez éves szinten jelentős bevétel kiesés, megoldás lenne ezt leszabályozni. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Maga a piac teljesen más körülményeket biztosít. A Faluház előnye, 

hogy ott nem kell számolni az időjárási tényezőkkel. Az árusnak kell mérlegelni, hogy neki 

melyik helyszín a célszerűbb a vásár megtartásához. A rendelet szabályozza, hogy ha 

kérelmezik a piaci nyitva tartáson kívül is lehet árusítani térítési díj ellenében. Ez plusz 

bevételt jelent. Egyedül a jótékonysági vásárok térítési díjmentesek. 

Kláricz János polgármester: Nem gondolja azt, hogy valaki a piacnál is komfortosabb helyet 

feladja, viszont diszkriminálni nem lehet. Ahogy jegyző asszony is említette, ezt az árusnak 

kell mérlegelni. Javasolja, hogy először nézzék meg ez gyakorlatban hogyan fog működni és 

ha probléma lenne, akkor majd a Faluház díjszabását vizsgálják felül. 

Harmati Gyula alpolgármester: Véleménye szerint idén még nem, inkább jövő tavasztól 

okozhat problémát. 

Földesi Györgyné képviselő: A rendelet-tervezetben olvasható, hogy az állandó piac 

elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében lehetőség van egyéb kereskedelmi 

tevékenység folytatására. Hogyan fogják tudni az alkalmi árusok, hogy hol van a szabad hely? 

A piacot nyitva tartási időtől eltérően is igénybe lehet venni előzetes írásbeli kérelem alapján. 

Meg kellene határozni, hogy milyen célból? A nem egyéni vállalkozó vagy őstermelői 

igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem 

folytathat. Ezt a piacfelügyelő ellenőrzi? 

 

Kláricz János polgármester: Az ellenőrzés a jegyző hatásköre, ő ellenőrzi. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Használt cikket az hozhat forgalomba, aki arra jogosult. 

Kizárólag használt tárgyait, alkalomszerűen magánszemély is forgalomba hozhatja. Az ilyen 

formában árusító személyek kötelesek az üzemeltetőnél regisztráltatni magukat, mint 

alkalomszerű árusok, és egyszeri 300.- Ft regisztrációs díjat fizetni. Ezt hogyan fizeti meg? 

Négyzetméterre vagy egész napra? Milyen időszakra szól a regisztrációs díj? Véleménye 

szerint folyóméterben az árakat meghatározni elképzelhetetlen, hiszen ezzel az árusok nagyon 

sokat tudnak ügyeskedni. Ugyanez vonatkozik az áramigénnyel értékesítő árusokra is. A 

hentes kocsinál számolhatnak kb. 10 négyzetméter helyigénnyel, ami 3000 Ft lenne, plusz 

kifizeti az autó bent parkolásáért az alkalmankénti 300 Ft-ot és még az áramigény miatt 

kifizet 2400 Ft-ot, mivel 600 Ft/óra, összesen 5700 Ft-ot fizet ki. Ez az összeg négyzetméteres 

számítással jön ki, egy alkalomra. Jól érti?  

 

Kláricz János polgármester: Jól érti képviselő asszony annyi különbséggel, hogy jelenleg 

amerre tartanak, az folyómétert takar nem pedig négyzetméteres árat. Folyóméterrel számolva 

a helyjegy ára nem 3000 Ft-ot jelentene, hanem egy öt méteres kocsi szerelvénnyel számolva 

1500 Ft-ot. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez mindenképp emelést jelent, mivel jelenleg 150 Ft/folyómétert 

fizetnek az árusok. Folyóméter esetében már egy 50%-os emelés várható. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az éves inflációval 5 évenként módosítani, felülvizsgálni 

kellene a díjszabásokat. 
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Kláricz János polgármester: Ha például a zöldséges esetével számolnak négyzetméteres árat, 

akkor neki csak a helypénze meghaladná a 6000 Ft-os árat. Ez reális? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem így kell megközelíteni, hanem hogy kevesebb legyen az 

árus díja. Ettől függetlenül négyzetméteres díjat kell megszabni. A folyóméternél tudnak 

ügyeskedni az árusok. 

 

Kláricz János polgármester: Ezért javasolta azt, hogy az értékesítésre vett szerelvény hossza 

legyen a minimum, amit folyóméternél igénybe kell venni. A folyóméter díj megszabásánál a 

cél az volt, hogy az új piacon felmerülő költségeket a bevétel 100%-ban fedezze.   

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Amint már említette is, lesz egy hirdetmény elhelyezve, egy részletes 

szabályzat. Ez iránymutató lehet az árusoknak és a piacfelügyelőnek is. A szabályzatban a 

folyóméter esetén ki lehet részletezni és lerögzíteni a paramétereket. Szeretne reagálni a 

képviselő asszony egyik észrevételére. Az állandó piac elsősorban termelői piac azért került 

így bele a rendeletbe, mert maga a piac egy projekt keretében került kivitelezésre, amibe 

termelői piacként került bele, akként kellene üzemeltetni. Viszont az állandó piac és a 

termelői piac működése nem egyforma. A termelői piacra működési engedélyt kérni nem 

szükséges, viszont sokkal szűkebb keretet kapnának, pl.: csak 40 km-es körzetből jöhetnének 

az árusok. Az önkormányzatnak viszont nem ez a célja, hanem a jelenlegi piac áthelyezése. A 

projekt előírásai miatt érzékeltetni kell, hogy ez egy termelői piac és emellett bárki más jöhet 

értékesíteni, ezért szükséges a működési engedély. Az írásbeli kérelmekkel kapcsolatos 

észrevételre reagálva szeretné megjegyezni, hogy a rendeletbe azért nincs kirészletezve, mert 

a rendelet hatályában szabályozva van, hogy mire terjed ki. Más fajta igénybevételről nem 

lehet beszélni, csak értékesítésről. A használt cikk árusításáról egy másik jogszabály 

rendelkezik, a piaci rendeletben ezért nincs kirészletezve. Az alkalomszerű használt-cikk 

értékesítésénél a törvény lehetőséget ad arra, hogy a magánszemély árulhassa a használt 

dolgait vállalkozói, őstermelői igazolvány nélkül, amennyiben ezt nem rendszeresen teszi. 

Ebben a rendeletben próbálnak erre is valamilyen kontrolt kidolgozni. Erre lehetőséget nyújt 

egy egyszeri díj befizetésével egy regisztrációs kártya kiváltása. Ezzel a regisztrációval jól 

nyomon követhető, hogy ki és mikor volt árusítani. Javasolja kiegészíteni a rendeletet 4. § (3) 

bekezdését azzal, hogy az alkalmi árusok regisztrációs kártya birtokában az alkalmi árusítás 

feltételeinek megfelelően értékesíthetnek a piac területén a napidíj megfizetése mellett. Arra 

is javaslattal élne, hogy mivel a rendeletben szereplő díjak nettó összegben értendők ezért 

kerüljön feltüntetésre az ár mögé a +ÁFA is. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy maradjanak a rendeletben a folyóméternél, mert a 

pénzügyi előrelépést egyértelműen tartalmazza a folyóméterrel történő értékesítés. A részlet 

szabályokban a lehető legjobban konkretizálni kell, mindent, hogy visszaélések ne 

történjenek. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Egy konszenzus alapján került sor az árusokkal történő megbeszélésre. 

Nem tapasztaltak sem vitát, sem érdekellentétet az árusok között. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontot fogadják 

el -a jegyzőasszony javaslataival együtt- kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi piac és termelői piac működtetésének, üzemeltetésének szabályairól  

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján a helyi piacok létesítéséről és üzemeltetéséről a következőket 

rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 (1) A rendelet hatálya kiterjed Bucsa község közigazgatási területén található Kossuth u. 43. 

szám alatti 971 hrsz-ú terület ingatlanon található: 

a) helyi piac, 

b) helyi termelői piac fenntartására, működtetésére és használatának rendjére. 

(2) A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és értékesítési 

tevékenységet folyatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed 

ki. 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az alkalmi árusításra akkor sem, ha az eladó azt vásár 

elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra. 

(4)   A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási 

tevékenységeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, 

közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény – 

egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek. 

2. A piac fenntartása 

2. § 

(1)  Bucsa Község Önkormányzata a Bucsa Kossuth u. 43. szám (hrsz:971) alatt piacot és 

helyi termelői piacot (továbbiakban: piac) tart fenn, és üzemeltet. 

(2)  Bucsa Község Önkormányzata ellátja a piac üzemeltetését, rendjének biztosítását. A 

helypénzek beszedését is az önkormányzat biztosítja piacfelügyelő útján, a díjak mértékét az 

1. melléklet tartalmazza. 

(3)  A piac rendezésének helyét, időpontját a helyben szokásos módon úgy kell közzétenni, és 

az érintett hatóságokat úgy kell értesíteni, hogy arról az árusok és vásárlók, valamint egyéb 

érintettek kellő időben értesüljenek. 

(4)  A piac rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az önkormányzat jól 

látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat. 

(5)  Az önkormányzat – piacfelügyelő útján - gondoskodik különösen: 

a.) a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról, 

b.) a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, 

c.) a hulladék elszállításáról, 

d.) a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről, 

e.) a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos 

betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről, és annak elszámolásáról. 

3. A piac jellege, helye és ideje 

3.§ 
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(1) Az állandó piac elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében lehetőség van 

egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, valamint iparcikk és ruházati termékek 

árusítására is. 

(2) A piac nyitva tartási ideje: 

a) szerdán: 6:00-10:00 

b) szombaton: 6:00-10:00 

(3)  A piacot a nyitva tartási időtől eltérően igénybe venni előzetes írásbeli kérelem alapján a 

rendelet szerinti helypénz megfizetése útján lehetséges. Helypénz nélküli igénybevétel 

kizárólag jótékonysági vásárok szervezése esetén lehetséges, előzetes írásbeli kérelem 

alapján. 

4. Piaci árusítás feltételei, a rend fenntartása 

4. § 

(1) A piacon az árusításra vonatkozó engedély birtokában bármely gazdálkodó szervezet, 

alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő (őstermelő), népművész, népi 

iparművész, képzőművész és fotóművész árusíthat. 

(2) A nem egyéni vállalkozó vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély 

üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább-eladás céljára beszerzett árut 

nem értékesíthet. 

(3)  Használt cikket az hozhat forgalomba, aki arra jogosult. Kizárólag használt tárgyait, 

alkalomszerűen magánszemély is forgalomba hozhatja. Az ilyen formában árusító személyek 

kötelesek az üzemeltetőnél regisztráltatni magukat, mint alkalomszerű árusok, és egyszeri 

300.- Ft regisztrációs díjat fizetni. Az üzemeltető regisztrációs kártyát bocsát rendelkezésükre, 

amelynek birtokában egész évben az alkalmi árusítás feltételeinek megfelelően 

értékesíthetnek a piac területén, a napidíj megfizetése mellett. 
 

5. § 

(1) A piacon árusítók árusítóhelyüket kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek 

megfelelően tisztán tartani, mindennemű hulladékot, ami az árusítás során keletkezett 

összegyűjteni. 

(2) Az árusítók piacon belüli árusítási helyét a piacfelügyelő jogosult kijelölni az árusító 

helyigényére tekintettel. 

(3) Az éves bérletet váltott árusítók minden piaci napon kötelesek elfoglalni az árusítási 

helyüket reggel 06:30 óráig. Amennyiben az árus eddig nem foglalja el a számára kijelölt 

helyet, úgy 06:30 óra után az árusítóhely értékesíthető más árus számára. 

(4) A piac területén található mosdók ajtaját nyitó kulcsot a piacfelügyelőtől kell kérni.  

Mindenki köteles a mosdó használatának szabályait betartani és a mosdók tisztaságára 

fokozottan figyelni. 

(5) A gépkocsijával a piac területéről kiparkolt árusok számára tilos a gépkocsiból történő ki- 

és bepakolás 06:30 órát követően, az árusítás ideje alatt ez a tevékenység az ott vásárlók 

zavarásával és testi épségük veszélyeztetésével járna. Az áru kipakolását az árusok 06:30 

óráig be kell, hogy fejezzék, kivétel a bérelt terület értékesítésének esete, amire a (3) 

bekezdésben rögzített szabály miatt csak a fenti időpont után kerülhet sor. 
  

5. Záró rendelkezések 

6.§ 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Bucsa, 2020. augusztus 31. 

 

                                        Kláricz János                                       Dr. Nagy Éva 

                                         polgármester                                            jegyző 
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Kihirdetésre került: 2020. szeptember 1. 

               Dr. Nagy Éva 

         jegyző   

      

1. melléklet 

 

A helyi piacon és termelői piacon alkalmazandó díjak, napijegyek meghatározása 

 

1. Napijegy: 300.-Ft/fm +ÁFA (alapja az árusításhoz igénybe vett terület) 

2. Gépjárművek parkolása a piac területén árusítási célból: 

a) 3,5 t alatt: 300.- Ft/alkalom+ÁFA 

b) 3,5 t felett: 500.- Ft/alkalom/ÁFA 

c) utánfutó: 300.-Ft/alkalom/ÁFA 

3. Éves bérlet váltása: Lehetőség van éves bérlet váltására minden év január 31. napjáig, ebben 

az esetben az éves díj összegéből 10 % kedvezményt biztosít az önkormányzat.  

Az éves díj összegét az árusításhoz igénybe vett terület és a piacon való részvétel gyakorisága 

(hetente egy vagy két alkalommal), szorozva a hetek számával adja.  

4. Az áramigénnyel értékesítő árusok díjfizetési kötelezettségei: 

a) hűtőkocsiból, hűtőből árusító, elektromos árammal működő eszközt használó árusok: 600.-

Ft/óra+ÁFA 

b) csak világítási célra igénybe vett elektromos áram: 300.-Ft/óra+ÁFA 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

           a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (1) bekezdése alapján 
 

A rendelet címe: 

Bucsa Község Önkormányzatának 12/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete a helyi 

piac és termelői piac működtetésének, üzemeltetésének szabályairól. 
 

Társadalmi-gazdasági hatása: 

A helyi lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében 

piacot működtet és ennek szabályozása szükséges. 
 

Költségvetési hatása: 

Az új rendelet többletbevételt jelent az önkormányzatnak, a saját bevételei növekedni fognak 

a piaci napijegyek és egyéb díjak miatt. 
 

Környezeti, egészségi következményei: 

Az új rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

Egyéb hatása: Nincs. 
 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

A piac működési szabályainak rendezése, a működési engedély kérelem feltétele. 
 

Bucsa, 2020. augusztus 31.  

 

                                                                              Dr. Nagy Éva  

                                                                                  jegyző 
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2.napirendi pont: Döntés a pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím keretében 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a döntés pályázat 

benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása jogcím keretében. 

Az előirányzatban megpróbálták összeszedni, hogy az idei évben milyen feltételekkel tudnak 

pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyagra. Annyi könnyebbség van, hogy a DALER 

Zrt., akihez megyeileg tartoznak lágylombos tűzifával ki tudják szolgálni a települést, bucsai 

közigazgatási területről. Ez jelentős költségmegtakarítást jelentene. A lágy és keménylombos 

fánál is ugyanannyit kell önerőt biztosítani. A lágylombos fa esetében másfélszer nagyobb a 

maximális igényelhető összeg, mint a keménylombos fa esetében. Amit most benyújtanak a 

pályázattal, mint az önerő maximális összege várhatóan az elbírálás után jelentősen csökkeni 

fog. Megközelítőleg 800 m3 tüzelőanyagra pályáznak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az anyagban nincs összesítve, de kiszámolta és 798 m3 a 

maximálisan igényelhető mennyiség. Egyenlőre most nem emberekről beszélnek, hanem az 

önkormányzat és az állam közötti megállapodásról. Jó lett volna, ha kiszámolják, hogy ez 

mázsában mennyit jelent. Aggodalomra ad okot, hogy még ezután lesz a fa kitermelve, így 

nyers lesz a fa. Nem bánta volna, ha az előterjesztésben szerepel a kiszállítás költsége. 

 

Kláricz János polgármester: Ezt előre meghatározni nem tudják. A jelenlegi döntés ahhoz 

szükséges, hogy a pályázatot be tudják nyújtani, szükségesnek tartsák-e, hogy pályázzanak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha a lehetőség adva van, mindenképp pályázni kell, még ha a 

megigényelt mennyiségnél kevesebbet is kapnak. Az előző években már elmondta, hogy 

határozottabban kell fellépni, a jogosultakat jobban kell vizsgálni, mert visszaélésekre ad 

okot.  

 

Kláricz János polgármester: Kevesebb mennyiséget nem tudnak benyújtani. Amit a törvény 

meghatároz annyi mennyiséget kell igényelniük. 

 

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel nem volt több kérdés és hozzászólás kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a 

pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatása jogcím keretében szóló döntést elfogadja, az szíveskedjen 

kézfelemeléssel szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

65/2020.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt 

be a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 3. melléklet I. 8. pont- A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím - szerinti szociális célú 
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tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, lágy lombos tűzifa 

vásárlására. 

Bucsa Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 105/2015. (IV.23.) Korm. 

rendelet alapján a szociális célú tűzifa igényléséhez településünk nem tartozik a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, ezért a pályázati kiírás 

alapján lágy lombos tűzifa esetén 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész 

megfizetését vállalja, amely maximum 1.013.460 Ft, (azaz egymillió-tizenháromezer-

négyszázhatvan forint). 

Az önrész fedezetét Bucsa Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének 

települési támogatás kerete biztosítja. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú 

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a szociális 

célú tűzifára való jogosultságról és az igénylés feltételeiről szóló 14/2015. (X.30.) 

önkormányzati rendelete megfelel a 2020. évi szabályoknak, mivel meghatározza a 

szociális rászorultságot és részletesen szabályozza az igénylés feltételeit. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt 

intézkedjen.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

3.napirendi pont: A 2020. évi közbeszerzési terv aktualizálása 

 
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a 2020. évi 

közbeszerzési terv aktualizálását. 

A bölcsődei beruházás kapcsán vált szükségessé a közbeszerzési terv aktualizálása. A héten 

indulna a közbeszerzési eljárás, és ezzel kapcsolatban dr. Stumpf-Csapó Ágnes, aki az eljárást 

végzi kért finomításokat. A dátumok kerültek aktualizálásra. A közbeszerzési terv nem 

bővült, nem csökkent a közbeszerzésre szánt költség. Pontosítva lett azoknak az eljárásoknak 

a rendje, amelyek alapján a közbeszerzést le kell bonyolítani. Magát a terveket a mérnökök 

elkészítették, a támogatási szerződésen túlmenően minden dokumentáció elő van készítve. 

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy aki a 2020. évi 

közbeszerzési terv aktualizálását elfogadja, az szíveskedjen kézfelemeléssel szavazni. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

66/2020.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Terve aktualizálása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. január 30-án a 10/2020.(I.30.) KT 

határozattal elfogadott Bucsa Község Önkormányzatának a 2020. évi közbeszerzésekről a 2015. 

évi CXLIII. törvény alapján összeállított 2020. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint 

aktualizálja és fogadja el:  

A közbeszerzés tárgya 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás típus 

Eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

Sor került-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 
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időpontja időtartama előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

I. Árubeszerzés      

      

II. Építési beruházás      

KEHOP-2.2.4-15-2015-

00003 

„Bucsa, Ecsegfalva és 

Kertészsziget települések 

szennyvízcsatornázása 

és szennyvíztisztítása” 

uniós  

 Kbt. II része 

XV. fejezete 

szerinti nyílt 

eljárás 

2020.IV. 

negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-

00008 

Bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, bővítése 

nyílt 

Kbt. III. része 

XVII. fejezet 

115. §. szerinti 

nyílt eljárás 

2020.III. 

negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-

00032 

„Bucsa belterületi 

csapadékvíz-hálózat 

korszerűsítése” 

nyílt 

Kbt. III. része 

XVII. fejezet 

115. §. szerinti 

nyílt eljárás 

2020.III. 

negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

Magyar Falvak 

Program 

MFP-HOR/2019.  

Orvosi rendelő 

nyílt 

Kbt. III. része 

XVII. fejezet 

115. §. szerinti 

nyílt eljárás 

2020.IV. 

negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
- - - - - 

      

IV. Építési koncesszió - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
- - - - - 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

4.napirendi pont: Döntés előkészítése Bucsa község közvilágításának LED-es 

fejlesztésére 

Kláricz János polgármester: előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa község LED-

es közvilágításának fejlesztéséről szóló döntés előkészítését. 

Képviselő-testületi ülésen volt már arról szó, hogy a közvilágítást a településen LED-es 

világítással modernizálják. Az elmúlt években jelentősen csökkent ezeknek a beruházásoknak 

a költsége. Ha visszaemlékeznek pár évvel ezelőtt, olyan beruházásról tárgyaltak, ami többlet 

költséget jelentett volna az önkormányzatnak. Jelenleg lehetőség van a LED-es közvilágítást 

úgy megvalósítani, hogy az önkormányzatnak ez semmilyen többletköltségébe ne kerüljön 

azon túl, amit kötelezően erre a normatívára kapnak. Ha ezt a normatívát nem használják fel, 

akkor visszafizetési kötelezettség keletkezik. Szeretne a képviselő társaktól felhatalmazást 

kérni, hogy utána nézhessen milyen árajánlatokkal, milyen műszaki tartalom mentén lehetne 

fejleszteni a településen a közvilágítást. 

Megkérdezte a képviselő tagokat van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Juhász Sándor képviselő: Személy szerint neki nincs jó véleménye róla. Volt már alkalma 

olyan településen, sötétben vezetni ahol már LED világítás van. Őt egyáltalán nem győzte 

meg, hogy előnyösebb a LED világítás, mint a jelenlegi. 



12 
 

Kláricz János polgármester: Azt tudni kell, hogy ezek a lámpatestek már olyanok, hogy be 

lehet őket hangolni. A fényerősséget, a fókuszálást a megbízó dönti el, vagyis az 

önkormányzat. Van példa olyan településre is ahol rossz rendszert alakítottak ki, viszont 

ennek a veszélye akkor áll fent, ha a nem olyan cég van megbízva aki, erre nem megfelelően 

van szakosodva. A közvilágítással kapcsolatban valamit mindenféleképpen lépni kell, mert 2-

3 év múlva a jelenlegi világítás el fog évülni. 

Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztésben látja, hogy a környéken már több 

településen is megvalósult már a LED-es közvilágítás. Ezt olvasva úgy érzi a mi községünk se 

maradjon le. Minimális karbantartási igényel, de ezt ők nem tudják így előre megmondani, de 

az új technológiának köszönhetően jelentős költségmegtakarítással számolhatnak. 

Összességében támogatja az ötletet, korszerűsíteni kell. 

Kláricz János polgármester: Pár évvel ezelőtt volt ez napirendi ponton, de akkor többlet 

kiadást jelentett volna az önkormányzatnak. Jelenleg semmilyen többlet költség nem merül fel 

a normatíván felül. Bekért ajánlatok alapján, ha ez beigazolódik, akkor véleménye szerint ezt 

nem szabad kihagyniuk. 

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel 

jelezze, aki elfogadja a Bucsa község közvilágításának LED-es fejlesztéséről szóló döntés 

előkészítését. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

67/2020.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés előkészítése Bucsa község közvilágításának LED-es fejlesztésére 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János polgármestert a 

település közvilágításának LED-es fejlesztéséhez szükséges műszaki előkészületek 

megkezdésére és az ehhez szükséges beszerzési eljárás lefolytatására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5.napirendi pont: Bejelentések 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot a bejelentéseket. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek bejelenteni valója? 

Harmati Gyula alpolgármester: Lenne két Magyar Falu programmal kapcsolatos pályázat, 

aminek a soron következő testületi ülés előtt van a beadási határideje, és amit véleménye 

szerint nem kellene kihagyniuk. Az egyik a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár felújítása, a 

másik pedig az elhagyott ingatlanoknak a közcélú megvásárlására maximum öt millió forintig 

benyújtható pályázat. Az utóbbi véleménye szerint megér egy próbát, mivel a faluképnek is 

jót tenne. 

Kláricz János polgármester: Az elhagyott ingatlanok közcélú megvásárlásával kapcsolatos 

pályázat most meg lesz hirdetve elvileg negyedévente. Érdemes átgondolni, hogy esetlegesen 

melyek azok az ingatlanok, amit az önkormányzatnak érdemes lenne felvásárolni, majd 

közcélra hasznosítani.  
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Példának felhozva, az elhunyt Szabó István házát érdemes lenne megvenni és az ő 

munkásságát ott ápolni. Ez közcélt szolgálna. A Faluház esetében az önkormányzat nem lehet 

benyújtó pályázó így az intézményvezető pályázhat. Mivel 100%-os finanszírozású 

pályázatokról beszélnek, úgy gondolja, ha az anyagot időben összetudják tenni akkor a 

pályázat beadásának nem lesz akadálya, de számítani lehet arra, hogy a másik beadott 

pályázat nyerni fog és így ütközni fog a két terület. 

Harmati Gyula alpolgármester: Jövő héten hétfőn, szeptember 7-én a világháborús 

megemlékezés és koszorúzás 14,00 órától kerül megrendezésre a Faluházban. Szeretettel 

meghívja a képviselő társakat a megemlékezésre. 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket, véleményeket. 

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 11,30 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

  

 

 

  Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

    polgármester       jegyző 

 

 

 

 

               Komroczkiné Nagy Edit  

                    jegyzőkönyvvezető 


