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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-13/2022. ikt.sz. 

 

13. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án 

(csütörtökön) délután 13,45 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász 

Sándor, Márki Tiborné képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Fenyődi Attila képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi 

ügyintéző, Horváth Éva intézményvezető-helyettes, Szalainé Milánkovics Éva védőnő 

 

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

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt, Horváth Éva óvoda intézményvezető-

helyettest, Szalainé Milánkovics Éva védőnőt. 

 

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

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

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 

 

Mielőtt a napirendi pontok elfogadásra kerülnének, szeretne fel venni közéjük két új napirendi 

pontot, a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását és a döntést a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatban. 

A rendeletalkotást a napirendek közé ötödik napirendi pontként, a tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó pályázat benyújtását pedig utolsóként 11. napirendi pontként javasolja felvenni a 

napirendek közé, a bejelentések előtt. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek az új napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

 

Földesi Györgyné képviselő: A kiküldött meghívóban látja, hogy a mai ülésen az igazgatási 

szünetről szóló rendelet az ülés elejére van besorolva. Ezt hogyan kell érteni? 

 

Kláricz János polgármester: Technikai okok miatt a rendelet alkotást több napirendi pont előtt 

kell meghozni, ezért az igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása az ötödik napirendi 

pont lesz. A többi napirendi pont értelemszerűen tolódik eggyel. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Jó lett volna, ha egy kicsit több munkaanyag készül hozzá. 
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Kláricz János polgármester: Az előző évekhez képest nincs eltérés. Minden évben döntenek 

arról, hogy milyen időintervallumban rendelik el az igazgatási szünetet. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A kiküldött anyagban a konkrét dátumok is benne vannak a nyári és a 

téli igazgatási szünet tekintetében. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még az új napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

 

Mivel további kérdés és kiegészítés nem volt, az ülést megnyitotta. 

 

Ismertette a napirendi pontokat:  

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3../ Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadási rendeletének 

megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzata 2021 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ A gyermekek védelméről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

8./ Az önkormányzati tulajdonú telkek kedvezményes értékesítése szóló pályázati kiírás 

feltétleiről szóló döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Tájékoztató a felelős állattartás elősegítése című pályázatról 

 Előadó: Harmati Gyula alpolgármester 

 

10./ A Bucsa, Délisor utcai sporttelep elnevezéséről szóló döntés meghozatala  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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12./ 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 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    

 

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. 

A szennyvízberuházással kapcsolatosan hamarosan lezárásra kerül az ajánlattételi szakasz, 

ezzel kapcsolatosan, ha elkészül a tanúsítvány, szükséges lesz egy határozat meghozatala.  

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Huszonkét pontban szedte össze a gondolatait. Ezt most mondja 

el, vagy majd az utolsó napirendi pontban?  

 

Kláricz János polgármester: Képviselő asszonyra bízza, most is, vagy a bejelentések napirendi 

pontban is lehetősége van elmondani az észrevételeket. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a bejelentések napirendi 

pontban fogja elmondani az észrevételeket. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása 

az első napirendi ponthoz?  

 

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 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

35/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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2.napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár 2021. évi zárszámadását. 

 

Megkérdezte Márki Tiborné a Gazdasági és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

elfogadásra javasolja-e a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadását? 

 

Márki Tiborné elnök: A bizottság véleményezte, elfogadta, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadását. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt 

szeretne-e ezzel kapcsolatban kiegészítést tenni? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Kiegészítést nem szeretne tenni, de a 

kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Kláricz János polgármester: A tegnapi napon kérdésként vetődött fel a Faluház tekintetében, 

hogy a dologi kiadások teljesülésénél 78 %-os teljesülés történt. Ennek oka, hogy több 

rendezvény elmaradt, köztük a falunap is. Egy másik kérdés a rezsi visszatérítéssel 

kapcsolatosan vetődött fel. A napelemes rendszer hatékonyságát állapították meg indoklásul. 

 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

36/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. 

évi zárszámadását11.918.797.-Ft bevétellel 100%-os teljesítéssel, 11.529.672.-Ft kiadással 

96,7%-os teljesítéssel, 389.125.-Ft maradvánnyal elfogadja, és a zárszámadásról szóló 

konszolidált rendeletébe beépíti. 

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadása  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzata 2021. évi zárszámadását. 

 

Megkérdezte Márki Tibornét a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

elfogadásra javasolja-e a Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadását? 

 

Márki Tiborné elnök: A bizottság véleményezte, elfogadta, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadását. 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt 

szeretne-e ezzel kapcsolatban kiegészítést tenni? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Kiegészítést nem szeretne tenni, de a 

kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadását.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

37/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi 

zárszámadását 171 148 646.-Ft bevétellel 95%-os teljesítéssel, 1 124 901 865.-Ft kiadással 

91,2%-os teljesítéssel és 46 246781.-Ft maradvánnyal elfogadja, és a 2021 évi zárszámadási 

rendeletébe beépíti. 

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadási 

rendeletének megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadási rendeletének megalkotását. 

 

Megkérdezte Márki Tibornét a Gazdasági és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

elfogadásra javasolja-e a Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadási 

rendeletének megalkotását? 

 

Márki Tiborné elnök: A bizottság véleményezte, elfogadta, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadását és 

a rendelet megalkotását. 

 

Kláricz János polgármester: Bucsa Község Önkormányzata konszolidált zárszámadása a 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár és a Bucsa Község 

Önkormányzata zárszámadását tartalmazza. 

 

Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált zárszámadását 1 175 522 483.-Ft 

bevétellel 95%-os teljesítéssel, 1 128 846 936.-Ft kiadással 91,2%-os teljesítéssel és 46 675 

547.-Ft maradvánnyal javasolja elfogadni és a megalkotni a 2021 évi zárszámadásról szóló 

rendeletet. 

 

Kérte, a képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadását. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

38/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált zárszámadása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi 

konszolidáltzárszámadását 1 175 522 483.-Ft bevétellel 95%-os teljesítéssel, 1 128 846 936.-

Ft kiadással 91,2%-os teljesítéssel és 46 675 547.-Ft maradvánnyal elfogadja, és a megalkotja 

2021 évi zárszámadásról szóló rendeletét.  

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, az intézmények 2021. évi zárszámadásának 

elfogadása után alkossák meg Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált 

zárszámadásáról szóló rendeletet.  

Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 
 Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 

bekezdés alapján a 2021. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 

2. Az önkormányzat költségvetési szervei 

2. § 

(1) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

(2) Kóti Árpád Faluház és Könyvtár. 

II. Fejezet 

Az önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadása 

3. Az önkormányzat konszolidált bevételei, kiadásai és maradványa 

3. § 
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(1) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadási bevételeinek főösszege 1 175 522 483 Ft, 

ezen belül: 

a) 443 137 023 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

b) 23 709 905 Ft Közhatalmi bevétellel, 

c) 15 774 398 Ft Működési bevétellel, 

d) 404 000 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről, 

e) 209 100 Ft Felhalmozási bevétellel, 

f) 65 599 857 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről, 

g) 545 549 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről, 

h) 626 142 651 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat 2021. évi konszolidált zárszámadási kiadásainak főösszege 1 128 846 936.-Ft, 

ezen belül: 

a) 214 687 081 Ft Személyi juttatással, 

b) 24 684 667 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

c) 194 321 739 Ft Dologi kiadással, 

d) 22 331 759 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

e) 115 680 321 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

f) 106 736 010 Ft Beruházási kiadásokkal, 

g) 196 432 019 Ft Felújítási kiadásokkal, 

h) 0 Ft Egyéb felhalmozási kiadásokkal, 

i) 253 973 340 Ft Finanszírozási kiadásokkal és 

(3) 46 675 547 Ft maradvánnyal állapítja meg. 

4. Az önkormányzat konszolidált létszámkerete 

4. § 

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 135 főben hagyja jóvá 

(ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 112 fő). 

III. Fejezet 

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása 

5. Az Önkormányzat zárszámadása bevételei, kiadásai és maradványa 

5. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 1 171 148 646 Ft bevétellel, ezen 

belül: 

a) 439 837 023 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

b) 23 709 905 Ft Közhatalmi bevétellel, 

c) 14 823 796 Ft Működési bevétellel, 

d) 404 000 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 

e) 209 100 Ft Felhalmozási bevétellel, 

f) 65 599 857 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről, 

g) 545 549 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről, 

h) 626 019 416 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi zárszámadását 1 124 901 865 Ft kiadással, ezen 

belül: 

a) 158 439 681 Ft Személyi juttatással, 

b) 15 979 549 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

c) 190 496 640 Ft Dologi kiadással, 
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d) 22 331 759 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

e) 115 680 321 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

f) 106 684 725 Ft Beruházási kiadásokkal, 

g) 196 432 019 Ft Felújítási kiadásokkal, 

h) 0 Ft Egyéb felhalmozási kiadásokkal, 

i) 253 973 340 Ft Finanszírozási kiadásokkal, 

j) 64 883 831 Ft Intézményfinanszírozással és 

(3) 46 246 781 Ft maradvánnyal állapítja meg. 

6. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 

6. § 

A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 121 főben hagyja jóvá (ebből 

közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 112 fő). 

IV. Fejezet 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása 

7. A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása bevételei, kiadásai és maradványa 

7. § 

(1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását 57 338 871 

Ft bevétellel, ezen belül: 

a) 3 300 000 Ft Működési célú támogatások ÁH-n belülről, 

b) 64 050 Ft Működési bevétellel, 

c) 117 078 Ft Maradvány igénybevétellel, 

d) 53 857 743 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.  

(2) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását 57 299 230 

Ft kiadással, ezen belül 

a) 47 533 217 Ft Személyi juttatással, 

b) 7 323 213 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

c) 2 442 800Ft Dologi kiadással és 

(3) És 39 641 Ft maradvánnyal állapítja meg. 

8. A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 

8. § 

A Képviselő-testület a Közös Hivatal engedélyezett létszámát: 11 főben hagyja jóvá. 

V. Fejezet 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadása 

9. A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár zárszámadása bevételei és kiadásai és maradványa 

9. § 

(1) A Képviselő-testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadását 11 918 797 Ft 

bevétellel, ezen belül. 
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a) 886 552 Ft Működési bevétellel,  

b) 6 157 Ft Maradvány igénybevétellel,  

c) 11 026 088 Ft Intézményfinanszírozás bevétellel állapítja meg.  

(2) A Képviselő-testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi zárszámadását 11 529 672 Ft 

kiadással, ezen belül 

a) 8 714 183 Ft Személyi juttatással, 

b) 1 381 905 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

c) 1 382 299 Ft Dologi kiadással, 

d) 51 285 Ft Beruházási kiadással és 

(3) 389 125 Ft maradvánnyal állapítja meg. 

10. A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete 

10. § 

A Képviselő-testület a Faluház és Könyvtár engedélyezett létszámát: 3 főben hagyja jóvá. 

11. A 2021. évi zárszámadást bemutató mellékletek 

11. § 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 

4/2022.(III.17.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező feladatok szerinti 

bontásban, a 4. melléklete részletezi. 

(5) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat létszámát 2021. 

évre együttesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.  

(6) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. 

melléklete tartalmazza. 

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. 

melléklete tartalmazza.  

(8) Az Önkormányzat 2021. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú 

pénzeszköz átadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.  

(9) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás 

részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.  

(10) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

(11) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.  

(12) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 

rendelet 12. melléklete tartalmazza.  

(13) Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 13. melléklete tartalmazza.  
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(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 

(15) Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 

(16) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérlegét a 

rendelet 16. melléklete tartalmazza. 

(17) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 

bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.  

(18) Az Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a rendelet 18. melléklete tartalmazza.  

(19) A Közös Hivatal 2021. évi maradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza. 

(20) A Faluház és Könyvtár 2021. évi maradvány kimutatását a rendelet 20. melléklete tartalmazza. 

VI. Fejezet 

A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok  

12. § 

A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott 

összegéről a költségvetési szerv vezetőjét 30 napon belül írásban értesíteni kell.  

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

13. § 

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba. 

 

Bucsa, 2022.  május 26.  

 

  Kláricz János      Dr. Nagy Éva 

                        polgármester                                                      jegyző 

 

Kihirdetve:2022. május 27.  

                            Dr. Nagy Éva 

              jegyző 

 

 

  

 

5. napirendi pont: A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a 2022. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását. 

 

A pótlólagosan kiküldött munkaanyagban láthatják a képviselő társak, hogy az igazgatási 

szünet időtartalma az előző évekhez képest nem változott. A rendelet-tervezet két időszakot a 

nyári és téli igazgatási szünet idejét tartalmazza. 
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 Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 

a 2022 évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Bucsai Közös Önkormányzati hivatal bucsai székhelyén dolgozó 

valamennyi köztisztviselőre. 

2. § 

A 2022. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2022. július 18. napjától augusztus 19. 

napjáig tart. 

3. § 

A 2022. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2022. december 27. napjától 2022. 

december 30. napjáig tart. 

4. § 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: A nyári és 

a téli igazgatási szünetben is az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg. Az ügyelet 

idejéről az ügyfeleket az igazgatási szünet kezdetét megelőző 5 nappal hirdetmény útján 

tájékoztatni kell. 

5. § 

(1) A nyári igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 10 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

(2) A téli igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 4 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

6. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2022. május 26. 

 

   Kláricz János      Dr. Nagy Éva 

    polgármester          jegyző 

 

Kihirdetve: 2022. május 27. 

         Dr. Nagy Éva 

                          jegyző 
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6 . napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2021 évi vagyongazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot a Bucsa Község 

Önkormányzata 2021 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatást. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy ez a tájékoztató része, a zárszámadásnak. 

 

Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Mivel nem kívánt, így megkérdezte Márki Tiborné a Gazdasági és Kulturális Bizottság 

elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Márki Tiborné GKB elnöke: A tegnapi napon a bizottság elfogadta, és a Képviselő-testület elé 

is elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzata 2021 évi vagyongazdálkodásáról 

szóló tájékoztatást. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a 

Bucsa Község Önkormányzata 2021 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatatást. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

39/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról 

szóló tájékoztatóját megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7. napirendi pont: A gyermekek védelméről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot a gyermekek 

védelméről szóló 2021. évi beszámoló elfogadását. 

 

Megkérdezte a beszámoló készítőit, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni? 

Mivel nem szerettek volna így megkérdezte a képviselő társakat van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Egy teljes állású gyermek pszichológus alkalmazásáról már 

többször beszéltek. Tett ezzel kapcsolatban lépést akár az iskola, akár az önkormányzat? 

 

Márki Tiborné képviselő: A gyermekvédelmi beszámoló egyik készítőjeként annyiról szeretne 

beszámolni, hogy teljes mértékben nincs a település gyermekpszichológusi ellátottság nélkül, 

bár az tény és való, hogy jó lenne egy gyermek pszichológus a településre.  

Az iskolának is lenne arra lehetősége, hogy a KLIK-től kérjen egy pszichológust. A KLIK ezt 

nem tudja biztosítani, viszont a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekvédelmi 

Szolgálat intézményében van pszichológus, akihez be tudják juttatni a gyermekeket. 

Elsődlegesen az olyan gyermekeket tudják fogadni, akik valamilyen ellátásban részesülnek a 
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Gyermekvédelmi szolgálat intézményén belül. Ilyen ellátás lehet az alapellátás vagy a 

védelembe vétel. Egyébként az igényt nézve szeptember óta most volt egy eset ahol szükséges 

volt a pszichológus bevonása. Egy héten belül kaptak időpontot, az önkormányzat biztosította 

az utazást. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint szükséges lenne, hogy a településen jelen 

legyen egy szakember, hiszen sok gyermeknek segítséget nyújthatna.  

 

Márki Tiborné képviselő: Mivel az utóbbi időben a gyermekvédelmet átrendezték és a 

speciális szolgáltatások gyakorlatilag a család- és gyermekjóléti szolgálatok hatáskörébe 

tartoznak, és ide tartozik a pszichológus biztosítása, a jogi tanácsadás és még sok egyéb más, 

ezért ennek mind a központban kellene lenni, de ezt ott sem tudják biztosítani, mert nincs rá 

fedezet. 

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Sajnos nem úgy alakult, ahogy indult. Annak idején úgy 

képzelték, hogy bizonyos számú gyermek mellé valamennyi óra számba jár majd 

gyermekpszichológus hetente. Ennek így kellene működni, viszont még sincs biztosítva. 

Ugyanígy egy mentálhigiénés szakembert sem tudnak biztosítani, pedig legalább ő 

problémákat deríthetne fel vagy oldhatna meg. A gyerekeknek pedig szüksége lenne ilyen 

szakemberekre. 

 

Márki Tiborné képviselő: Ez így igaz. Sajnos az utóbbi időben látszik, hogy egyre több a 

magatartási problémákkal küzdő gyermek. 

 

Kláricz János polgármester: A tavalyi évben az előző évhez képest a krízis esetek száma nőtt 

vagy csökkent? 

 

Márki Tiborné képviselő: A tavalyi évben nem volt családból való kiemelés. Volt felmérés 

azzal kapcsolatban is, hogy a veszélyhelyzet idején mennyire került előtérbe a családon belüli 

konfliktus. A kliensek között nem voltak új esetek. A beszámolóban Kertészsziget település is 

benne van, mivel mindkét település feladatait ellátja. Polgármester úr kérdésére a válasza az, 

hogy számottevően nem nőtt a krízis helyzetek száma. Családba fogadás viszont történt, 

aminek a folyamata átnyúlt az idei évre. 

 

Kláricz János polgármester: Van az a szituáció, amikor rögtön lépni kell, de képviselő 

asszony válaszát hallgatva azért az jó jel, hogy nem növekedett a krízis esetek száma. 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja agyermekek védelméről szóló 2021. évi beszámolót. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

40/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat  

A 2021. évről szóló Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évről készült „Gyermekvédelmi 

beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.  

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: értelem szerint 
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8. napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonú telkek kedvezményes értékesítése szóló 

pályázati kiírás feltételeiről szóló döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot az önkormányzati 

tulajdonú telkek kedvezményes értékesítése szóló pályázati kiírás feltételeiről szóló döntés 

meghozatalát. 

A telkek értékesítésével kapcsolatban elkészült egy javaslat.  

Megkérdezte Márki Tiborné a Gazdasági és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a bizottsági 

ülésen elhangzottakat ismertesse a képviselő társakkal. 

 

Márki Tiborné GKB elnök: Egy előzetes munka megbeszélésen született egy tervezet, ami a 

tegnapi bizottsági ülésen megtárgyalásra került. A bizottsági tagokkal részletes átbeszélés 

után módosítottak a határozati javaslaton. Végül az a javaslat született, hogy a telkek 

eladásánál nem legyen feltétel a korhatár. Különbséget kell tenni a közmű nélküli, a 

részközműves és az összközműves telkek között. A közmű nélküli telkek a most is hatályos 

300.- Ft/m2 áron, a részközműves telkek 350 Ft/m2 áron, az összközműves telek pedig 400 .-

Ft/m2 áron kerülnének értékesítésre.  

Ha egy természetes személy cél nélkül szeretne telket vásárolni, akkor a teljes vételárat kell 

megfizetnie, viszont ha lakóingatlan vagy üzlethelység kialakítása végett szeretne vásárolni, 

akkor 50 %-os kedvezménnyel tud telket venni. 

Utóbbi esetben 5 éven belül igazolnia kell a beruházást vagy be kell mutatnia a használatba 

vételi engedélyét. Egy természetes személy maximum két telket vásárolhatna meg. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Abban az esetben mi történik, ha nem tud 5 éven belül igazolást 

felmutatni a vevő? 

 

Kláricz János polgármester: Ilyen esetben kérhetik a teljes vételárat vagy akár visszaszállhat a 

tulajdon jog is az önkormányzatra. Minden telek értékesítés előzetes Képviselő-testületi 

döntést igénylő folyamat. 

 

Még annyi kiegészítést tenne, hogy egy dolgot nem tudnak a jelenlegi háborús veszélyhelyzet 

miatt, az pedig az, hogy nem tudják módosítani a díjszabást. Jelenleg, ha közművesítettség 

szerint határozzák meg a telkek négyzetméteres árát, az díjemelésnek minősül. Javasolta 

jegyző asszonynak, hogy ezzel nem késlekedve figyeljék, mikor lehet ezeket a díjakat 

beépíteni határozatba foglaltan. Amíg viszont nem tudják, a díjakat módosítani addig 

kizárólag a közmű nélküli telkeket hirdetik meg értékesítésre, mivel ott a most hatályos 

négyzetméteres ár az irányadó. 

A javaslata az, hogy tűzzék ki célul azt, hogy évente kétszer tegyenek közzé felhívásokat a 

kedvezményes telek vásárlásra. 

Amennyiben a mai napon elfogadják az első erről szóló döntést, akkor 2022. július 1-jétől el 

is indulhat a telkek értékesítése. 

A következő testületi ülésig elkészítik a nyilvántartást a telkek közműveltségi besorolása 

szerint, viszont a vásárlási felhívásokat egyenlőre, csak a közmű nélküli telkekre írják ki. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem érti, hogy miért nem tudják a telkeket eladni, amikor a 

tulajdonukban van? 

 

Kláricz János polgármester: A veszélyhelyzeti felhívás miatt az árakon nem tudnak 

módosítani. 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Egy korábbi 2008. évi határozat alapján jelenleg 300.- Ft/m2 áron 

tudnak telket értékesíteni. Ha most kategorizálják a telkeket a közmű besoroltságuk szerint és 

e tekintetben szabnak árakat, akkor az effektíve emelésnek számít, amit a veszélyhelyzet ideje 

alatt nem engedélyeznek. Semmilyen vagyongazdálkodással kapcsolatosan nem lehet a 

díjakat megemelni. 

 

Kláricz János polgármester: Ugyanezen szabályozás miatt került levételre napirendről a 

kommunális adó díjának emelése is. Véleménye szerint mivel a háborús veszélyhelyzet ki lett 

hirdetve a közeljövőben nem is lesz lehetőségük a díjak emelésére. 

 

Juhász Sándor képviselő: Ilyen esetben akár hadi adót is kivethet a Kormány. 

 

Kláricz János polgármester: Bízik benne, hogy erre nem kerül sor. 

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

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

jelezze, aki elfogadja Az önkormányzati tulajdonú telkek kedvezményes értékesítése szóló 

pályázati kiírás feltételeiről szóló döntést. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

   41/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

Az önkormányzati tulajdonú telkek kedvezményes értékesítése szóló pályázati kiírás 

feltételeiről szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú telkek 

kedvezményes értékesítési feltételeit az alábbiakban határozza meg: 
 

1./ Tekintettel arra, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincs díjemelési jogosultsága a 

jelenleg is hatályos a telkekre vonatkozó árral kell az értékesítési feltételeket kialakítani. 

Fentiek miatt a 2022. év második félévére vonatkozóan kizárólag közművel nem rendelkező 

telkek kerülnek meghirdetésre, eladásra, a jelenleg is hatályos 300.- Ft/m2-es áron. 
  
2./ Valamennyi pályázónak a telekár 50 %-át kell adás-vétel útján megfizetni, amennyiben a 

pályázó lakóingatlan építési szándékkal kíván telket vásárolni. Az adásvételi szerződésben 

kikötésre kerül a beépítési kötelezettség teljesítésének határideje. A teljesítés akkor tekinthető 

elfogadhatónak, ha a pályázó 5 éven belül beruházást kezdeményez, vagy a használatbavételi 

engedélyt bemutatja. A kedvezményes vételárat biztosítja abban az esetben is, ha üzleti céllal 

kívánja a telket megvásárolni.  

A teljesítés akkor tekinthető elfogadhatónak, ha a pályázó 5 éven belül beruházást 

kezdeményez, vagy az üzleti tevékenység beindítását igazolja – telephelyként vagy 

cégszékhelyként bejegyzésre kerül. 

Mindkét kategória vonatkozásában az elővásárlási jog biztosítására az adásvételi 

szerződésben elidegenítési tilalom kikötésére kerül sor.   

3./ Teleknyilvántartásban pontosításra kerül az eladásra kínált telkek közművel való 

ellátottsága, abból a célból, hogy kizárólag közmű nélküli telkek kerülnek meghatározásra. 

4./ Amennyiben ugyanazon telekre több ajánlat is érkezik azonos feltételekkel, a beérkezési 

sorrend dönt.  

5./ Kedvezményes áron kizárólag természetes személy vásárolhat, jogi személyek csak teljes 

telekáron. 

6./ Egy természetes személy legfeljebb kettő telket vásárolhat kedvezményesen. 
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7./ Bucsa Község Önkormányzata 6 havonta  hirdeti meg a kedvezményes áron eladásra kínált 

telkeket. Első alkalommal 2022. július 1. napjától 2022. december 31-ig napjáig, kizárólag 

közmű nélküli telkeket hirdet. 

A veszélyhelyzethez kapcsolódó díjemelési korlátozás megszüntetését követően az 

önkormányzat felülvizsgálja a jelenleg hatályos díjszabását és ezt követően határozza meg az 

újabb félévre meghirdetett telkeket, amelyek már közműves és félközművel ellátott telkek is 

lehetnek. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

9. napirendi pont: Tájékoztató a felelős állattartás elősegítése című pályázatról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a felelős állattartás 

elősegítése című pályázatról szóló tájékoztatást. 

Alpolgármester úr sajnos nem tudott részt venni a mai ülésen, mivel egyéb kötelezettsége 

elszólította. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A beszámolóhoz jó lett volna egy számlát is csatolni. 

 

Kláricz János polgármester: A pénzügyön van róla számla. A képviselő asszony bármikor 

megtekintheti, viszont nyilvánosan nem tehetik bele a munkaanyagba. 

 

A pályázattal beküldött névsor változott. Ennek oka, hogy volt olyan állat, ami elpusztult, 

megszökött, azaz okafogyottá vált a pályázatban való részvétel. Az igényhez mérten így lettek 

felkérve új személyek. 

 

Faluházi Sándor Attila képviselő: Meglepetten olvasta, hogy állat cserélődött, de így már 

érthető. hogy miért. 

 

Kláricz János polgármester: Abból a szempontból hasznos dolog, hogy valamilyen szinten 

elejét tudják venni egy nagy problémának, ami ugyebár a kóbor állatokat jelenti. Ez egy heti 

szinten jelentkező probléma. 

 

Márki Tiborné képviselő: A tartási kötelezettségeket hogyan tudják ellenőrizni? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Általában jelzés útján. Probléma esetén a jegyző kimegy a helyszínre és 

megnézi, hogy a veszélyes környezet fennáll-e. Ha annyira tarthatatlan az állapot, akkor az 

bekerül az önkormányzat udvarán elhelyezett kennelbe. és az önkormányzat megpróbál 

menhelyet keresni az állatnak. 

Ha orvosolható a helyzet, akkor a jegyző az állattartót szólítja fel, hogy bizonyos határidőn 

belül javítsa az állattartás körülményei. Olyan helyzet is adódhat, amikor véglegesen 

megtiltják a kutyatartást. 

 

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

 

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

jelezze, aki elfogadja a felelős állattartás elősegítése című pályázatról szóló tájékoztatást. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   42/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

  Tájékoztató a felelős állattartás elősegítése című pályázatról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felelős állattartás elősegítése című 

pályázatról szóló tájékoztatót megismerte.  

Felelős: Harmati Gyula alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. napirendi pont: A Bucsa, Délisor utcaisporttelep elnevezéséről szóló döntés 

meghozatala  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tízedik napirendi pontot, a Bucsa, Délisor utcai 

sporttelep elnevezéséről szóló döntés meghozatalát. 

 

Szeretné jelezni, hogy a településen készült egy kisebb szóbeli közvélemény kutatás, 

amelynek a végeredménye a kiküldött előterjesztésben látható, Szebelley Ferenc volt 

iskolaigazgató és testnevelő tanár pedagógusról szeretnék elnevezni a Délisor utcai 

sporttelepet.  

Szebelley tanár úrnak a lányával már egyeztetett az, aki nagyon örült a megkeresésnek. 

Hozzájárulását adta, hogy édesapjáról legyen elnevezve a sporttelep, ha a testület is úgy dönt. 

Amennyiben a támogatói döntés megszületik akkor július közepén tartanának egy ünnepélyes 

átadást. 

 

 Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Faluházi Sándor Attila képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy személyesen nem ismerte 

Szebelley tanár urat, viszont nagyon sokat hallott róla a szüleitől. Valóban nagyon sokat tett 

azért, hogy a gyerekek megszeressék a sportot. Részéről támogatja a döntést. 

 

Kláricz János polgármester: Sajnos egyre kevesebben vannak, akik elmondhatják, hogy 

személyesen ismerték, viszont ennek ellenére sokan hallották már a nevét, főleg a sportot 

kedvelők. 

 

Juhász Sándor képviselő: Ajánlaná még Földesi György volt polgármester urat, hiszen ő is 

nagyon szerette a sportot, sokat tett a sportért. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Szebelley tanár úrra javarészt már a saját korosztálya emlékszik 

jobban. Rengeteg tornaversenyt rendezett az akkori fiatalságnak.   

A határozati javaslatot maximálisan támogatja.  

 

Kláricz János polgármester: Senki nem vitathatja azt a tényt, hogy Földesi György 

polgármester úr is rengeteget tett a településen azért, hogy az itt élők megszeressék a sportot. 

Kimondottan szívügye volt a sport. 

 

A már említett közvélemény kutatásnál a fiatalság ugyan nem említette Szebelley tanár urat, 

hiszen nem ismerhették, viszont az idősebb sportrajongók körében még a mai napig is 

emlegetett személy. Az, hogy róla legyen elnevezve a sporttelep, azért tartja fontosnak, hogy 

emléke fenn maradjon, hiszen így a fiatalok körében is ismert lesz a neve. 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel 

jelezze, aki elfogadja a Bucsa, Délisor utcaisporttelep elnevezéséről szóló döntést. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

43/2022.(V.26.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa, Délisor utcai sporttelep elnevezéséről szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bucsa, Délisor utcai 

sporttelep néhai Szebelley Ferenc pedagógusról kerüljön elnevezésre: 

Szebelley Ferenc Sporttelep 

néven. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

11. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 

pályázat benyújtásával kapcsolatosan szóló döntést. 

Augusztus végéig nyújtható be a pályázat a szociális célú tüzelőanyag pályázására. A 

tájékoztatást az erdészettől már megkapták abban a tekintetben, hogy mi az, amivel ki tudják 

majd az önkormányzatot szolgálni. Elérhető közelségben lágy lombos tűzifát tudnak 

biztosítani. 

A feltételek a tavalyi évhez képest nem változtak. 

 

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan szóló döntést. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

44/2022.(V.26.) 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 

melléklet 2.2.1. pontszerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen lágy lombos tűzifa vásárlására. 

Bucsa Község Önkormányzata 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 (maximális igényelhető mennyiség: 630 m3 esetén 1.000 

Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész megfizetését vállalja, amely maximum 800.100 Ft, 

(azaz nyolcszázezer-egyszáz forint). 
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Az önrész fedezetét Bucsa Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének 

települési támogatás kerete, az egyéb költségeket pedig saját költségvetéséből 

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 

tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés feltételeiről rendeletét megalkotja 

legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül.  

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

intézkedjen.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2022. május 26. 

 

12. napirendi pont: Bejelentések 

 

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

 

Juhász Sándor képviselő: Javasolja a Kossuth utca azon szakaszának szórt kővel való 

feltöltését, ahol a Szondy utca nyílik, most földdel lett feltöltve, de nagyon jó lenne a járdás 

oldali bekötő utat kővel feltölteni.  

 

Faluházi Sándor Attila képviselő: Megkérdezte, hogy arról lehet-e tudni, hogy a Kormánynak 

van-e valami konkrét szándéka a közmunka csökkentésével kapcsolatban? 

 

Kláricz János polgármester: Az idei évben biztosan nincs ilyen szándék, mivel a hatósági 

szerződéseket megkötötték 2023. február 28-ig. 

Olyan dolgokról hallott, hogy a forrásokat fognak átcsoportosítani, de hogy ez konkrét szinten 

mit fog jelenteni, azt még nem tudják. 

 

Márki Tiborné képviselő: Volt már szó, a buszmegállókról, de most nem erről szeretne 

beszélni, hanem az utcanévtáblákról, azokat is jó lenne rendbe tenni. A táblák kőből vannak, 

már nem egyformák, van olyan, ami megdőlt, nem szépek, rontják a faluképet. Sok helyen jár 

az országba és jó pár településen találkozott fából készült ízléses utcatáblákkal. Jó lenne, ha a 

buszmegállók mellett ilyen fából készült táblákon is gondolkodnának. 

Továbbá kérne egy kis segítséget, mert az Idősek Klubja előtt a bejáró balesetveszélyes, 

megtört, hiányos. Jó lenne rendbe tenni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A zöldhulladék szállítással kapcsolatosan elmondta, hogy a falu 

rendetlen, ápolatlan, amiatt, hogy több helyen sokáig kinn van a zöldhulladék. Az jó dolog 

volt, hogy a lakosok kaptak levélben tájékoztatást a kihelyezés és a szállítás rendjéről, de 

legközelebb határozottabban kell fellépni. Most még senki nem vette komolyan, de azért mert 

előtt nem lett kitakarítva a falu. Törekedjenek arra, hogy ha a DAREH Kft nem tudja az 

összes zöldhulladékot elszállítani, akkor szállítsa el az önkormányzat traktorral, de meg kell 

oldani házilag. Most ez a probléma pünkösdkor megoldott lesz, mert 31-én a DAREH 

elszállítja az itt maradt zöldhulladékot. 

Megkérdezte, hogy a buszmegállók felújítása hol tart? Milyen lépéseket tettek, tudnak-e már a 

felújítási költségekről valamit? 
 

Nincs itt Harmati Gyula alpolgármester úr, de feljegyezte a múlt tiszteletét, mivel volt a 

kézművesek kiállítása megnyitója, amin részt vett. Igazán megható volt, eszébe jutott a múlt. 

Régen volt fehérneművarrás, kosárfonás és még sok minden más. Ebből az akkori emberek 
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még meg is éltek. A közfoglalkoztatottaknak nem szemetet kellene szedni, hanem ilyen 

tevékenységeket végezni. 
 

A horgásztóval kapcsolatban kérdezi, hogy jelenleg működik a horgásztó? Ha nem akkor 

mikor fog? 
 

A második félévben bővebben fogják tárgyalni a vagyongazdálkodást, akkor majd szeretné 

megemlíteni, illetve a községen a tollat felvásárló már több alkalommal vasárnap járta a 

községet. (Mindennek van határa!) 
 

A sporttelepet szépen felújították, és ott lévő üzlethelyiségnek mi lesz a sorsa, mert a mostani 

állapotában nem maradhat. 
 

Már többször kérdezte, hogy a földbejárást, milyen fejlemények történtek? 
 

Megkérdezné, hogy ki a felelős azért, hogy olyan fajta szerződést kötöttek Lévai Jánossal 

12.000.000 Ft értékben, alanyra, magoncra? Ki fogja beoltani ezeket? Újra fognak venni 

magoncokat?  
 

A transzparencia még mindig nagy probléma, a lakosságot jobban kellene tájékoztatni a 

Képviselő-testületi ülésekről, törvény írja elő, hogy meg kell hirdetni a testületi üléseket. Erre 

oda kell figyelniük. 
 

Hogy áll a polgárőrség újjá szervezése? Reggelente az iskolások úttesten való átkísérését nem 

megfelelően végzik. 
 

Jelentősen késik a bölcsőde átadása, mi ennek az oka? 
 

Beszéltek már róla, hogy rendbe teszik a Kossuth utca elején a területeket. Ha valaki 

Füzesgyarmat felől érkezik, már nem csak a jobb oldalt látja elhanyagoltnak, hanem a 

baloldalt is. A Kossuth utca 2. szám alatti telek szép volt, de mára már el van az is 

hanyagolva. 
 

Megkérdezte, hogy Kovácsné Knyizsák Erika óvoda pedagógus, intézményvezetőt, valamint 

Nagy Attiláné Idősek Klubjában dolgozót nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték? 
 

Márki Tiborné képviselő: Nagy Attiláné októbertől lesz nyugdíjas, jelenleg a felmentési idejét 

tölti. Az Idősek Klubjában dolgozók elbúcsúztatták. 
 

Földesi Györgyné képviselő: A képviselő-testület nevében is illet volna megköszönni, 

elismerni a munkájukat. 

Sok helyen kint vannak a vízvezetékek, kerek betonlapok, de kinn vannak a csapadékvíz 

elvezető rendszernél is a Széchenyi utca sarkán, tehát több helyen. 

Ezeket a beruházó szedje össze, mert ezzel a falu csak rendezetlen marad. A Bocskai utca 

végén is ott maradtak az akna elemek. 
 

A szolgálati lakások felújítása négy éve téma, még sem történt még semmi. 
 

Kláricz János polgármester: Mindig elmondja, hogy a felújítást csak pályázati forrás útján 

tudja az önkormányzat kivitelezni. A karbantartással kapcsolatos dolgokat tudják csak 

elvégezni.  
 

Földesi Györgyné képviselő: A falubejáráson is megbeszélték, hogy a gyümölcsös kertnél, a 

pedagógus földön a kukoricaszár bálákat valakinek odaadják. Jelentkeztek is érte, de még 

mindig nem vitték el. Ennek mi az oka? 
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Az Árpádsor utcai ingatlan felújítása mikor lesz befejezve? Az udvar tele van építőanyaggal, 

sóder, beton, bontott tégla. Ha már hozzákezdtek, azt be kell fejezni. Ha kész lenne, ki lehetne 

adni szociális bérlakásnak. 
 

Az Idősek Klubja épületének a felújításáról is sok éves téma, mindig beszélnek róla.  

Megkérdezte, hogy történt már valami érdemi lépés az ügyben? Jó lenne az udvart 

parkosítani, padokat kihelyezni, a kerítést rendbe tenni. Ez nem lenne nagy munka. Már most 

bejárhatnak az idősek, lehetne nekik szebb környezetet csinálni. 
 

Hallott arról, hogy a Kossuth utcai iskola ebédlőjében tartottak lakodalmat. Tudomása szerint 

azt a helyiséget nem lehet kiadni rendezvényekre. Szeretné ezt megkérdezni! 
 

Jegyző asszonnyal beszéltek a József Attila utca végén található törmelékről. Lassan már 

akkora mennyiség van ott, hogy a Zrínyi utcára is átnyúlik. Hosszú távon nem maradhat úgy, 

de jegyző asszony jelezte, hogy lesz megoldás. 
 

A mai napon megtekintette a járdaépítési munkálatokat a Zrínyi utcában. Megkérdezte, hogy 

most miért állt meg a munka? 
 

A játszótéren volt egy aranyos kis faházikó. Megkérdezte, hogy hová tűnt onnan? 
 

A sporttelep büféjével kapcsolatosan már volt hozzászólása, de még hozzátenné, hogy az úgy 

lenne szép, ha rendbe lenne téve. 
 

Ezek apró dolgok, amiket csinálni kell. 
 

Kláricz János polgármester: Egyetért, van, amit csak csinálni kell, de sok mindent azonban 

csak tetemes anyagi forrásból lehet megvalósítani, fejleszteni. 
 

A horgász tóval kapcsolatban szeretné jelezni, hogy nem nyitotta meg az önkormányzat, azért 

mert jelenleg nincs alkalmas személyzet az üzemeltetésére, illetve halat sem telepített az 

önkormányzat. Nagyon régóta közfoglalkoztatás keretében működtették, ami több testületi 

ülésen is kritikával lett megilletve abban a tekintetben, hogy nem helyállóan van üzemeltetve. 

Találni kell valamilyen komplex üzemeletetést, ezzel kapcsolatban el fog készülni egy 

javaslat. A soron következő ülésre szeretné előterjeszteni. 

A kis faház a játszótéren nem volt megfelelő. 
 

Dr. Nagy Éva jegyző: A játszótérről a házikót el kellett bontani, szállítani, mivel kifogásolták 

a játszótér felülvizsgálatakor. Ahhoz, hogy a játszóteret mielőbb meg tudják nyitni, szükség 

volt a bontásra, illetve majdnem félmillió forint volt a költsége a megfelelőség biztosításának. 
 

Polgármester úr már említette, hogy a játszóteret pályázat útján fogják felújítani, ami játék 

elemek eltűntek pótlásra kerülnek majd. 
 

Kláricz János polgármester: A József Attila utca végén található építési törmelék 

hasznosításával kapcsolatban szeretné jelezni, hogy már megkérték az árajánlatokat. Mielőtt 

bármilyen szintű munka elindulna, egyeztetni fognak a képviselő társakkal. 
 

Az iskola ebédlőben tartott lakodalommal kapcsolatban egyedi engedélyezéssel történt, mivel 

nem tudott helységet biztosítani arra a napra az önkormányzat. Piaci alapon sem találtak a 

házasulandók helységet, ezért az utolsó pillanatban egyedi döntés alapján az ebédlő éttermi 

részét kiadták. Mivel arra a helységre nincs díjszabásuk, ezért térítésmentesen adta ki a 

helységet az önkormányzat. (A helyi körzeti megbízott kérésének tett eleget az 

önkormányzat.) 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Maga a megkeresés nem úgy történt, hogy konkrétan azt a helyiséget 

kérték. Előtte már leszervezték a panzió különtermében a rendezvényt, viszont a kisebbik 

termet is lefoglalták egy másik rendezvény miatt. Mivel a Kóti Árpád Faluházban aznap 

színház volt így végső segítségként az ebédlőt tudták nekik biztosítani, nem a konyhát, csak 

az éttermi részt. 

 

Kláricz János polgármester: Ha ezzel kapcsolatosan bármilyen kritika megfogalmazódik, 

akkor azt feléje kell irányozni. 
 

Az Idősek Klubjának felújításával kapcsolatosan elmondta, hogy augusztusra várják a 

pályázati lehetőség megnyílását. Műszakilag már előkészültek, az ingatlan felmérésre került, 

remélik hogy sikeresen tud az önkormányzat pályázni, és minden igényüket bele tudják 

építeni a pályázatba. 
 

Az Árpádsor utcai ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy annak idején elsősorban az állag 

megóvása végett indultak meg munkafolyamatok. Jelenleg az ingatlan lakhatóvá tétele több 

millió forintos költséget igényelne, amelyet önerőből az önkormányzat nem tud 

kigazdálkodni. 
 

A pedagógus földön lévő bálák elszállítását már jelezte a személynek, aki kérte, jelezte neki, 

hogy vigye el. Még a héten erre tesz egy kísérletet, amennyiben nem szállítja el, akkor az 

önkormányzat fogja.  
 

Ugyanez vonatkozik a betonelemekre is. A jövő hét folyamán begyűjtésre kerülnek. 
 

A szolgálati lakások karbantartásával kapcsolatban teljesen jogos képviselő asszony felvetése. 

Mindenképp fognak a nyári időszakban szánni erre energiát. 
 

Bízik benne, hogy az idei év végén már lesz közös záró rendezvénye az intézményeknek, ahol 

az adott évben nyugdíjba vonulókat kiemelten tudják majd köszönteni. Ettől függetlenül a 

személyes búcsúzás már megtörtént. Egyébként nem egy, hanem két óvodapedagógus vonul 

idén nyugdíjba. A másik személy Mogyorósi Anikó óvoda pedagógus. 

A Kossuth utcai telkeket igyekeznek rendbe tenni, hogy a jelenlegi állapotánál rendezettebb 

legyen. Egyébként azok a telkek hosszútávon komoly értéket tudnak képviselni, mivel jó az 

elhelyezkedésük beruházások tekintetében. 
 

Az út másik oldalán a cserjézést nem az önkormányzat végezte, az elvégzett munkával 

valóban nem lehetnek elégedettek. 
 

A bölcsőde használatbavételi engedélyéről, működési engedélyezéséről már többször 

beszéltek, minden folyamatban van, és halad előre. 
 

A polgárőrséggel kapcsolatban még nem történt kezdeményezés, de igyekezni fognak 

lépéseket tenni az újraszervezést illetően. 
 

A transzparensekkel kapcsolatban osztja képviselő asszony nézeteit. Jogos felvetések, ezeket 

mindenképp meg kell oldani. 

A facsemetéket fogják pótolni, nem magoncokkal, hanem kész facsemetékkel. 

A Polyák tanyához vezető úttal kapcsolatban, a Polyák család nyitott arra, hogy 

egyeztessenek. Ezzel kapcsolatban a későbbiekben tud bővebb tájékoztatást adni. 
 

A horgásztó és a sporttelep működtetésével kapcsolatban, ahogy már említette is komplex 

megoldás szükséges. A sportesemények működtetésével nincsen baj, de az egészet egybe 

kellene kezelni. 
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A múlt tiszteletét jómaga is fontosnak tartja, szem előtt kell tartani. 
 

A buszmegállók felújításával kapcsolatosan még nem készült költségvetés. 

Egyeztessenek arról, hogy a jelenleg rendelkezésükre álló építőanyagokkal, szakember 

bevonásával mit tudnak kezdeni.  
 

Földesi Györgyné képviselő: Készíteni kell róla munkaanyagot. Fontos tudniuk az építőanyag 

és a szakember költségét is. Márki Tiborné képviselő asszony utca névtáblákkal való 

felvetésével is foglalkozniuk kell. 
 

Kláricz János polgármester: Mindenképp foglalkozni fognak vele. 
 

A zöldhulladékkal kapcsolatban úgy gondolja, hogy valahogyan tudatosítani kell a 

lakosokban az elszállítás rendjét és módját. Ebből elég sok probléma szokott adódni. Pataki 

úrral, aki az elszállítás koordinálását végzi már egyeztetek, abban maradtak, hogy egy-egy 

hónapra sűrítik a szállítási napok számát. Azzal tisztában kell lenni, hogy most ugyan 

megoldódik a törmelék problémája a József Attila utca végén, viszont a zöldhulladék 

telephelyük is vészesen közelít a kapacitása végéhez. Azzal, ha az önkormányzat megoldja az 

elszállítást egy probléma megoldódik viszont lesz egy újabb másik, amivel foglalkozniuk kell. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Ha nem oldják meg, azzal, hogy legyen egy olyan aprító gépük, 

amellyel le tudnák zúzni a zöldhulladékot, akkor ennek sosem lesz vége.  Ha a helyszínen le 

tudnák zúzni a zöldhulladékot, akkor közvetlenül a szállítás után már mehetne a 

komposztálóba. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez is egy olyan folyamat, hogy ha a szállítást megkezdik a falu egyik 

végén, akkor mire a közepére ér egyre többen tesznek ki zöldhulladékot, mert a lakosok 

körében megy a hír, hogy az önkormányzat szedi a zöldhulladékot. Hatalmas mennyiségről 

beszélnek. Hatékonyan ez úgy tudna működni, hogy egyik napon elviszi a DAREH Zrt. a 

rákövetkező napon, pedig a maradékot elszállítja az önkormányzat. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Zöldhulladékot nem minden ingatlannál tesznek ki, ezért nem érti, 

hogy a DAREH Zrt. miért nem tudja egy napon az egész mennyiséget elszállítani. 

 

Kláricz János polgármester: Erre a problémára mindenképpen keresniük kell egy végleges 

megoldást. 

 

Az utca névtáblákat be fogják gyűjteni. Képviselő asszony javaslata a fából készült táblákról 

nem egy nagy költségű dolog, ráadásul jobban karbantartható. Majoros Gyulánéval egyeztetni 

fog, hiszen ő rutinosabb a fafaragás területén. Jelezni fogja, hogy az alapanyagot az 

önkormányzat biztosítja, ők pedig segíthetnek a kivitelezésben, akár a kézműves tábor 

keretein belül. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A követelések és kötelezettségek kimutatásában látja, hogy a 

követeléseknél vannak EFOP pályázatok. A felsorolt összegek miket takarnak konkrétan? 
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Kláricz János polgármester: A pályázat még nem zárult le, ide összeget várnak vissza. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e mégvalakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt így az ülést 15,30 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 
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