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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

3209-6/2021. ikt.sz. 

 

11. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 25-én 

(csütörtök) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila, Földesi 

Györgyné képviselők. 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Juhász Sándor, Márki Tiborné 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 4 fő jelen van. Hiányzik 3 fő képviselő. 

A határozathozatalban részt vesz 3 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontokat:  

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ A DAREH Önkormányzati Társulásba képviselő megválasztása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

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 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    
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1.napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a tájékoztatást a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Az 

előterjesztés jónéhány intézkedésről, eseményről ad számot a képviselőknek.  

 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

217/2021.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.napirendi pont: A 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot A 2021. évben 

lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalását. 

Először a szociális ellátásokra kapott finanszírozás felhasználásának, jogszerűségének 

ellenőrzéséről készült jelentést javaslom elfogadni. Az ellenőrzés lefolytatódott, megállapítást 

a belső ellenőr nem tett, a kialakult gyakorlat jogszerű. 

 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A második ellenőrzés a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézménynél, az intézményvezetői 

bér átsorolásának vizsgálata volt. A vizsgálat során a belső ellenőr részéről megállapítás nem 

volt, rendben talált mindent. 

 

Megkérdezte a képviselőket van-e kérdése valakinek? 

Kérdés és hozzászólás a képviselők részéről nem volt.  

 

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

jelezze, aki elfogadja A 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentéseket. először a 

szociális ellátásokra kapott finanszírozás felhasználásának, jogszerűségének ellenőrzéséről 

készült „Ellenőrzési jelentés”-t. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot alkotta: 
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218/2021.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

A 2021. évben Bucsa Község Önkormányzatánál lefolytatott belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzatánál 2021. 

évben lefolytatott – a szociális ellátásokra kapott finanszírozás felhasználásának, 

jogszerűségének ellenőrzéséről készült „Ellenőrzési jelentés”-t megismerte, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: A második ellenőrzés a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

intézménynél, az intézményvezető bér átsorolásának vizsgálata volt, kérte ennek a jelentésnek 

is az elfogadását. 

Kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja A 

2021. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

219/2021.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

A 2021. évben a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézménynél lefolytatott belső 

ellenőrzési jelentés elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

intézménynél, az intézményvezető bér átsorolásának 2020. évi ellenőrzéséről készült 

„Ellenőrzési jelentés”-t megismerte, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: azonnal 

 

3.napirendi pont: Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a kapitányságvezetői 

kinevezés véleményezését. 

Az önkormányzat írásban kapott tájékoztatást Szalai Zoltán kapitányságvezető úr távozásáról,  

és arról, hogy Czeglédi Lajos r. alezredes kinevezése véleményezését kérik a képviselő-

testületektől. 

A maga részéről egyetért Czeglédi Lajos r. alezredes kinevezésével, ezt javasolja a képviselő-

testületnek is megfogalmazni.  

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

szíveskedjenek szavazni, aki Czeglédi Lajos r. alezredes kinevezésével egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

220/2021.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértését fejezi ki Czeglédi Lajos r. 

alezredes úr Szeghalmi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatosan.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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4.napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulásba képviselő megválasztása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a DAREH 

Önkormányzati Társulásba képviselő delegálását.  

Több esetben előfordult, hogy a társulás közgyűlése nem volt határozatképes, pénzügyi 

napirendeket nem tudtak elfogadni, jóváhagyni.  

2019 októberében Fenyődi Attila képviselőt delegálta a képviselő-testület a polgármester 

akadályoztatása esetére, most lehetőség lenne arra, hogy további képviselő is delegálásra 

kerüljön.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Szívesen veszi, ha a delegálásra felkérik, illetve elvállalja azt. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszöni, és kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Faluházi Sándor Attila képviselő DAREH 

Önkormányzati Társulásba történő delegálását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

221/2021.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

A DAREH Önkormányzati Társulásba képviselő megválasztása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

Taggyűlésébe Bucsa Község Önkormányzat képviselőjeként Faluházi Sándor Attila  

képviselőt is delegálja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.napirendi pont: Bejelentések 

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

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt így az ülést 14,20 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

       jegyzőkönyvvezető 


