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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-14/2019. 

 

14. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30-án (csütörtökön) 

délután 14,15 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, 

Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők 
 

Hiányzó: Fenyődi Attila alpolgármester 
 

Meghívott:Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs, Fábiánné Szabó 

Erzsébet  
 

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

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

részéről 6 fő képviselőből 6 fő jelen van, hiányzó nincs. 

További kettő napirend felvételét javasolta: 

 

8./ A Magyar Államkincstár által 2018 évben végzett ellenőrzéssel kapcsolatos jelentés 

megismerése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

9./ A Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat: 

 

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

fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadása megtárgyalása és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált zárszámadási rendelete megalkotása   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató 

megtárgyalása és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

 

6./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár vezetőjének megbízása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

               Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló 

 

8./ A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Helyi Szervezete beszámolója az 

elmúlt egy év eseményeiről 

 Előadó: Bányai Jenőné, Helyi Szervezet vezető 

 

9./ 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 7tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      

 

1. napirendi pont: Tájékoztatást 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 

 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, kiegészítése a napirendhez kapcsolódóan. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Egy hónappal ezelőtt megbeszélték, hogy a talajterhelési díjjal 

kapcsolatos ügyintézésről tájékoztatást kapnak a képviselők.  

Megkérdezte, hogy mit léptek a kertészet szociális szövetkezetté történő átalakításával 

kapcsolatosan?  

Megkérdezte, hogy az idősek bentlakásos otthonának munkálataiban?  

Szerette volna az első napirendi pontban látni azt hogy a Bocskai utcai ingatlan udvaráról az 

önkormányzat kipakolt, és a szomszédos kerítés helyreállításra került. 

A többi kiegészítései a tévé, az újság, a lakossággal való kapcsolatteremtés, ezekre már nincs 

idő. 

 

Kláricz János polgármester: Az elhangzott szociális szövetkezet kialakítása, és az idősek 

bentlakásos otthona napirendek önmagukban is nagyon komoly feladatok. A Bocskai utcai 

ingatlanról ki fog az önkormányzat határidőre pakolni, és a kerítést helyreállítja. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatosan a határidő június 30. napja. A májusi ülés napirendjei két 

ülésen kerültek megtárgyalásra, mert jelentős mennyiségű téma volt. A júniusi ülésre lesz  

lehetőség a szakterületen dolgozó kolleganőt az anyag előkészítésére bevonni. 
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A szociális szövetkezet kialakítása, és az idősek bentlakásos otthona kialakítása ügyében nem 

történt előrelépés. A múltkori ülésen is említette, hogy azt látná hatékonynak, ha létrehoznának 

a testületi tagokból egy munkacsoportot, akik elkezdenének ebben ténykedni. Át kell gondolni, 

meg kell fontolni, költségvetést kell készíteni, a szolgáltatás körét ki kell alakítani. A jogszabály 

a lehetőséget megadja a szociális szövetkezet megalakítására, ez adott,  szociális szövetkezet 

megalakításához támogatást is lehet igénybevenni, de fontosnak tartaná, hogy a testületi tagok 

közül alakuljon egy munkacsoport, és egy jó ötlettel, verzióval forduljanak a képviselő-

testülethez megtárgyalásra.  

A többi észrevételt, kiegészítést el tudja fogadni. 
 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

49/2019.(V.30.) 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 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadása megtárgyalása 

és elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Bucsa Község 

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása elfogadását. 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét milyen állásfoglalást alakított ki a bizottság? 
 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 

elfogadta Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadását, és a képviselő-testület felé 

is elfogadásra javasolta.  
 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte, kinek van kérdése, 

hozzászólása?  

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

szavazni aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadását. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

50/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2018. 

évi zárszámadását 1 064 099 327Ft bevétellel 96,7 %-os teljesítéssel, 872 201 592 Ft 

kiadással 79,3 %-os teljesítéssel, 191 897 735 Ft maradvánnyal elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi konszolidált zárszámadása 

elfogadása rendeletalkotás 
 

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

Önkormányzata 2018 évi konszolidált zárszámadása megtárgyalását és a rendelet alkotást.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság elnökét szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság véleményéről. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 

elfogadta Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi konszolidált zárszámadását és a képviselő-

testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.  

Megkérdezte a képviselőket, kinek van még kérdése, hozzászólása Bucsa Község 

Önkormányzata 2018. évi zárszámadásával kapcsolatosan?  

 

Mivel további hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi konszolidált költségvetését elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete  

Bucsa Község Önkormányzat 2018. 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 2018. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szervére. 

2. § 
 

Az önkormányzat költségvetési szerve 
 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 
 

II. FEJEZET 

Az önkormányzat 2018. évi konszolidált zárszámadása 

 

3. § 
 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 
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(1) Az önkormányzat konszolidált zárszámadási bevételeinek főösszege:  

1 066 512 990 Ft, ezen belül:    408 992 265 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

         27 550 559Ft Közhatalmi bevétellel, 

         16 724 854 Ft Működési bevétellel, 

           1 278 879Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n   

                        kívülről 

        299 571 033Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről, 

            2 000 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n 

                             kívülről 

       310 395 400 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 
 

4.§ 
 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 
 

(1)  Az önkormányzat konszolidált zárszámadási kiadásainak főösszege:  

873 753 861 Ft, ezen belül:   222 897 142 Ft Személyi juttatással, 

      31 815 557 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

    132 731 058 Ft Dologi kiadással, 

      22 983 546 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

      90 181 569 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

       45 678 720Ft Beruházási kiadásokkal, 

      61 721 141 Ft Felújítási kiadásokkal, 

        2 000 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadással 

                     263 745 128 Ft Finanszírozási kiadásokkal, 

 

és 192 759 129Ft maradvánnyal állapítja meg. 
 

5. § 
 

Az önkormányzat konszolidált létszámkerete 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 172 főben 

hagyja jóvá (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 151fő.) 

 

III. FEJEZET 
 

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása 
 

6. §. 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását: 

a)  1 064 099 327 Ft bevétellel, ezen belül: 

                     407 869 313 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

         27 550 559 Ft Közhatalmi bevétellel, 

         16 668 586 Ft Működési bevétellel, 

           1 278 879 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n   

kívülről 

       299 571 033 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n                      

belülről 

2 000 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n 

kívülről 

        309 160 957 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 
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b)    872 201 592  Ft kiadással, ezen belül: 

    181 824 498 Ft Személyi juttatással, 

              24 006 439 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

      129 977 023Ft Dologi kiadással, 

              22 983 546 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

              90 181 569 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

               45 678 720 Ft Beruházási kiadásokkal, 

             61 721 141 Ft Felújítási kiadásokkal, 

               2 000 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadásokkal 

            263 745 128Ft Finanszírozási kiadásokkal, 
 

és  191 897 735Ft maradvánnyal állapítja  meg. 
 

7. § 
 

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 160főben hagyja jóvá (ebből 

közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 151 fő) 
 

IV. FEJEZET 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása 
 

8.§ 
 

(1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadását: 
 

a)  52 497 191 Ft bevétellel, ezen belül: 

                          1 122 952 Ft Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevétellel, 

                          56 268 Ft Működési bevétellel, 

                         1 234 443 Ft Maradvány igénybevétellel 

                          50 083 528Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg 
 

b)  51 635 797 Ft kiadással, ezen belül 

                 41 072 644 Ft Személyi juttatással, 

                         7 809 118 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                         2 754 035 Ft Dologi kiadással, 
 

és 861 394Ft maradvánnyal állapítja meg. 
 

(1) A Képviselő-testület a Közös Hivatal engedélyezett létszámát: 12 főben hagyja jóvá. 

V. FEJEZET    

A 2018. évi zárszámadást bemutató mellékletek 
 

9.§ 
 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 

8/2019.(V.30.)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 
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5. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat 

létszámát 2018. évre együttesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

      6. Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a  

          rendelet6. melléklete tartalmazza. 

7. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a  

    rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

8. Az önkormányzat 2018. 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. 

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 bevételi és kiadási előirányzatait 

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 2018. évi maradvány kimutatását a rendelet 18. melléklete 

tartalmazza. 

19. A Közös Hivatal 2018. évi maradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza. 
 

VI. FEJEZET 

A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

10.§ 
 

A 2018. 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 
 

11.§ 
 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

Bucsa, 2019. május 30. 
 

    Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                 jegyző   
 

Kihirdetve: Bucsa, 2019. május 30. 16,00 óra 
 

        Dr. Nagy Éva 

                                                jegyző   

 

Hatásvizsgálat 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet 

előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható 

következményeit. 
 

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a 

településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények működtetése, stb.).  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen 

tartalmazza. 

 

Környezeti és egészségi következményei 

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 

szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem 

jelentettek a költségvetési szervek számára.  

 

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek 

elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. 

 

Bucsa, 2019. május 23. 

        Dr. Nagy Éva 

               jegyző 

  

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló 

tájékoztatás megtárgyalása és elfogadása 

 

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

Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatást megtárgyalását és 

elfogadását.  

Megkérte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen elmondani a bizottság álláspontját, 

illetve milyen feladatokat tűzött ki a bizottság. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság hosszan tárgyalta a 

vagyongazdálkodásról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület csak azon feladatokból 

származó bevételekre tud hatással lenni, amelyeket rendeletben szabályoz. 

Nem tud hatással lenni azokra a feladatokra, amelyekre normatíva jellegű támogatást kap az 

önkormányzat.  
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Az ingatlanok tekintetében a telkekre vonatkozóan felmerült a bizottság részéről az, hogy az 

ingatlanok eléggé gondozatlan állapotban vannak. Bérbe lehetne adni a lakosok részére, erről 

esetleg a testület hozzon határozatot, hogyan lehet ezen a területen lépni.  

Nincsenek rendezett állapotban a lakások, az ingatlanok és a közterületek bérleti díjai. Amikor 

ezt említette egyetértettek a bizottság tagjai is.  

2019 áprilisban történtek intézkedések, felmérésre kerültek a közterületek, és a bérleti díjak is 

befolytak.  

A júniusi testületi ülésre a hivatal munkaanyagot fog készíteni és abból látható lesz, hogy Mivel 

a vagyongazdálkodásról szóló tájékoztatást 2018 évről készült és 2019 áprilisától intézkedések 

történtek, kérte, hogy legyen belefoglalva a következő anyagba, hogy milyen intézkedések 

történtek.  

A volt könyvtár épületének bérbeadása nem szerepel a felsorolásban, de kéri, hogy erre is 

térjenek ki a készítendő anyagban.  

Kérte, hogy a díjakat meghatározó rendeleteket vizsgálják felül, és a bérleti díjakat az 

inflációval módosítsák.  

Az önkormányzat munkaeszközeivel végzett szolgáltatásokról is készüljön kimutatás, azokról 

a munkákról amelyeket a lakosok részére végeznek. 

Kéri, hogy készüljön el az anyag. Ez mindannyiuk javát szolgálja, hogy ne legyenek elmaradott 

tételek, bérlemények. 

 

Kláricz János polgármester: A rendeletek folyamatosan felül lettek vizsgálva, 2014-2015 

években, azóta eltelt négy év. A közterületek vonatkozásában az egyéb használat miatt többször 

a testület előtt volt a rendelet.  

Igyekeztek erre mindig figyelemmel lenni. Javasolja, hogy vizsgálják felül, ha olyan jellegű 

tétel van, vagy szolgáltatás, amit nem találnak megfelelőnek, módosítsák. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az utolsó módosítás 2015 éve volt, annak már négy éve, aktuális 

a felülvizsgálat.  

 

Kláricz János polgármester: Elfogadja, és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére a 

Gazdasági Bizottság által meghatározott területeken a vonatkozó rendeletek áttekintését, 

felülvizsgálatát.  

Kérte a képviselőket, ha ezen módosításokkal, és a júniusi ülésre elkészítendő munkaanyaggal 

egyetértenek, fogadják el a határozati javaslatot és az önkormányzat 2018 évi 

vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatatót.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   51/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató 

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerinti részletezéssel elfogadja Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi 

vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

A Gazdasági Bizottság javaslatára a Képviselő-testület a 2019 június soron következő 

ülésén napirendre tűzi a vagyongazdálkodással kapcsolatosan kért kiegészítő anyagokat. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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5. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása 

6. napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár vezetőjének megbízása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik és hatodik napirendi pontot, a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadását és a szorosan kapcsolódó intézményvezető 

megbízásával kapcsolatos döntés meghozatalát. 

 

Az előterjesztésben kiküldött Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár is előzetesen 

áttekintette, és néhány pontosítás, módosítás történt benne.  

Az így elkészült Alapító Okiratot a képviselők részére kiosztotta.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az intézmény kincstári bejegyzéséhez szükséges a vezető 

megbízása, a következő napirendhez kapcsolódóan jelzi, hogy Harmati Gyula munkatársat 

javasolja az intézmény vezetőjének, aki a terület ellátásáért most is felelős. 

 

Harmati Gyula képviselő: Javasol még egy kormányzati funkció felvételét, amely a 082094 

funkciókód, és e tevékenységi körrel teljesen lefednék a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

működését, a közművelődés-, kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, nyilván felvehető e funkciókód. 

 

Harmati Gyula képviselő: Gyakorlatilag minden olyan tevékenység, amely a kulturális alapú 

gazdaságfejlesztést serkenti. 

 

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A 082094 kormányzati funkció kód felvétele 

lehetséges, a közművelődés-, kulturális alapú gazdaságfejlesztés.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A július végi testületi ülésen az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzata is módosításra fog kerülni, mert azokat a funkciókódokat, amelyek átkerülnek a 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézményhez, azokat ki kell venni belőle. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Modern Falvak programba benyújtott pályázat nem lett sikeres, 

mert nem volt művelődési ház.  

 

Kláricz János polgármester: Intézmény nincsen, kormányzati funkcióban, alapfeladat 

ellátásban az önkormányzat látja el a feladatot. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Erről beszél, hogy nem intézményi struktúrában működik a 

művelődési ház. 

Mivel két napirendi pont összekapcsolódik, szeretné elmondani, hogy a vezető megbízatásával 

kapcsolatosan a vezető bérét szükséges meghatározni. Nyilván rendelet szabályozza a bért. 

 

Kláricz János polgármester: Maga a törzskönyvi bejegyzés határidőhöz van kötve, július 1-jével 

alakul meg az intézmény. Az intézmény vezetője Harmati Gyula lesz, bére a törvényi 

szabályozás szerinti. A munkáltatója a polgármester lesz, finanszírozás oldala az intézmény 

oldaláról fog érkezni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A vezető kinevezési okirata szükséges az intézmény bejegyzéséhez, tehát 

korábban el kell készíteni. Gyakorlatilag a megbízásáról kell dönteni.   
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Kláricz János polgármester: A munkaügyes munkatárs készíteni fog számítást, és minden 

képviselő-testületi tagot értesít a hivatal a bérről, ha ez így megfelel. 

 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek. 

 

Harmati Gyula képviselő: Kérte, hogy a képviselő-testület határozza meg, hogy kiírja a 

pályázatot a vezetői beosztásra. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Javasolja, hogy július végén írja ki az önkormányzat a vezetői pályázatot. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A július végi kiírással egyetért.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy erről is hozzon határozatot a testület, és július 30. 

napjával írja ki az önkormányzat a vezetői pályázatot. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket hozzák meg a határozatokat. 

  

 

Kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

Alapító Okiratát.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   52/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

 Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása 

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

Alapító Okiratát az e határozat melléklete szerint fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Okirat száma: 2150-1/2019. 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kóti Árpád Faluház 

és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5527 Bucsa Kossuth Lajos utca 37. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019.07.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 53. §-a alapján nyilvános könyvtári 
feladatok, továbbá a 76.§ - a alapján helyi közművelődési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Nyilvános könyvtári szolgáltatás a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 55. §-a alapján. A könyvtár alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak 
állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum 
és információcserében. Kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi 
és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok 
életminőségét javító értékhordozó tevékenység, valamint az ezek megvalósítása. 
Helytörténeti, településtörténeti, hagyományőrző rendezvények és programok szervezése. 
Közösségi tér biztosítása a községben tevékenykedő civil szervezeteknek, művészeti 
együtteseknek, valamint egyéb, művelődési szerveződéseknek. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások  

4 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 



13 
 

5 
082092 Közművelődés- hagyományos, közösségi kulturális értékek 

gondozása 

6 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

7 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

8 086020 Helyi térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bucsa község közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 94. §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján, nyilvános pályázati eljárás után Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki 5 évre, határozott időre, és gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Bucsa község polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 

jogállásáról 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2019. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Bucsa, időbélyegző szerint 

P.H. 

                   Kláricz János polgármester 
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár vezetőjének Harmati Gyulát nevezze ki. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül, egy tartózkodással a következő határozatot hozta: 

 

 53/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár vezetőjének megbízásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 1-jétől a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a alapján a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár megbízott vezetőjének Harmati Gyulát (lakcím: 5527. Munkácsy u. 4.) nevezi 

ki. 

A vezetői megbízás 2019. december 31-ig tart. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az intézményvezetői 

pályázat meghirdetéséről. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, az elhangzottak értelmébe hozzon a 

képviselő-testület arról is döntés, hogy kiírja az intézményvezetői pályázatot a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtár vezetőjének kinevezésére szólóan. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtár intézményvezetői beosztás pályázat kiírásával 2019. július 31. napjával, a 

pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30. péntek. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

54/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázati felhívás kiírásáról 

a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézményvezetői 

állás meghirdetéséről 

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

intézményvezetői beosztására pályázatot hirdet 2019. július 31. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati feltételek jogszabály szerinti meghatározására 

és a pályázat kiírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7. napirendi pont: BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás 

megtárgyalása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Nonprofit 

Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatást.  

A Gazdasági Bizottság véleményezte a napirendet, kérte a Gazdasági Bizottság elnökét, 

szíveskedjen a bizottság állásfoglalását elmondani. 
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Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság véleményezte a 

BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatót, és azt nem fogadta el.  

 

Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolását nem tudja 

kiegészíteni, mindenképpen kevés, pénzügyi mérleget nem kapott a képviselő-testület, még ha 

gazdasági tevékenységet nem is végez a kft, egy adósságkezeléssel, kintlévőségekkel  

kapcsolatos tájékoztatás készülhetett volna. A végelszámoló díjazás nélkül látja el ezt a 

feladatot, úgy látszik, hogy a végelszámolás felszámolási eljárássá fog válni, mivel eben az 

évben a törvény által biztosított három év le fog járni. A kft-nek a hatóságok irányába nincs 

tartozása. A hitelezői kör maga a tulajdonos, és volt egy jelentős opció, amivel csökkent a kft 

önkormányzat felé tartozása, valamint az MTZ traktor az önkormányzat üzemeltetésében van. 

A kft könyvelője el fog készülni az anyaggal, és akkor megismerhetik, hogy hogyan is áll 

anyagilag a kft.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Két és fél éve hangoztatja, hogy nem fog sikerülni a 

végelszámolás, veszteséges cég felszámolással tud megszűnni. 

 

Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nek van egy követelés állománya, 

amellyel kapcsolatban született egy döntés tavaly év áprilisában, amelynek a hivatal oldaláról 

bő egy évvel utána történt intézkedés. 

Jelenleg azt tudják, hogy a kft-nek a hatóságok irányába fedezetként nincs semmilyen 

vagyoneleme bevonva és jelenleg az MTZ traktor az, amivel azonban foglalkozni kell.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A traktorral is foglalkozni kell, és a kukásautóról is szeretné tudni, 

hogy milyen testületi döntés alapján került eladásra. BUCSA-ÉP Nonprofit Kft anyaga 

tárgyalhatatlan.  
 

Kláricz János polgármester: A kukásautót apportként bevitte a kft a tartozásai miatt a karcagi 

kft-hez. Ennek a részleteiről keveset tudnak. 

A végelszámoló által kiadott tájékoztatást kiegészíteni nem kívánja. 

Érdemes lenne egy teljes testületi ülést erre a témára szánni, és mindent részletesen, 

megnyugtatóan megbeszélni a végelszámolóval.  
 

Földesi Györgyné képviselő: A mai napirendre tűzött anyagot nem tudja elfogadni.  
 

Kláricz János polgármester: Ebben csatlakozni tud a képviselő asszonyhoz, és valóban a 

mostani anyagot elfogadásra nem javasolja.  

 

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával 

kapcsolatos anyagot nem fogadja el, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

55/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a BUCSA-ÉP Nonprofit 

Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatását.  

Felelős: Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló 

              Kláricz János polgármester 
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Határidő: értelem szerint 

8./ napirendi pont: A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Helyi Szervezete 

beszámolója az elmúlt egy év eseményeiről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a 

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Helyi Szervezete beszámolóját az elmúlt 

egy év eseményeiről szólóan. 

 

Bányai Jenőné az egyesület megbízott vezetője: A tájékoztatást elkészítette, és a képviselők 

által felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha jól dolgozik egy civil szervezet, az mindenkinek örömére 

szolgálta, és mindenkinek köszönet jár érte.  

Többször említette, hogy a Kossuth tér 5. szám alatti ingatlant a civil szervezetek részére át 

kellene adni, úgy a nyugdíjas klubnak, mint a mozgáskorlátozottak egyesületének.  

 

Kláricz János polgármester: Nyitott erre a dologra, csak nem biztos benne, hogy a közös 

használat megfelelő lenne a szervezetek számára, illetve a most biztosított irodával technikailag 

is lehetőség van nyomtatásra, internet használatra.  

 

Juhász Sándor képviselő: Fontos, hogy az önkormányzat épülete akadálymentesített is. 

 

Kláricz János polgármester: Sok sikert, és jó munkát kívánt. A jelenlegi infrastruktúra az adott 

helyen biztosított.  

 

 

  

9./ napirendi pont: A Magyar Államkincstár által 2018 évben végzett ellenőrzésével 

kapcsolatos jelentés megismerése 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Magyar 

Államkincstár által 2018 évben végzett ellenőrzéssel kapcsolatos jelentés megismerését. Ezzel 

kapcsolatosan jegyző asszony kiosztotta az anyagot. 

  

Dr. Nagy Éva jegyző: A kincstárral történő egyeztetés során került felszínre, hogy a 

zárszámadással egyidejűleg a 2018 évi ellenőrzésről készült anyagot meg kell ismernie a 

képviselő-testületnek.  

Nem egy jóváhagyásról van szó, mert a kincstár, mint hatóság megtette a megállapításait, ez 

egy tudomásul vétel, tájékoztatást, viszont ha a testület hoz egy számos határozatot arról, hogy 

a tájékoztatást és az anyagot megkapta. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

a Magyar Államkincstár Bucsa Község Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézménynél 

2018. évben folytatott ellenőrzési jelentés tájékoztatást megismerte.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   56/2019.(V.30.) Képviselőé-testületi határozat 

A Magyar Államkincstár által 2018 évben végzett ellenőrzésével kapcsolatos jelentés 

megismerése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által Bucsa 

Község Önkormányzatánál és az által fenntartott intézménynél 2018 évben végzett 

ellenőrzésével kapcsolatos „Ellenőrzési Jelentés”-t megismerte. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

9./ napirendi pont: A Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi 

ajánlat megtárgyalása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Bucsa, Ady Endre 

u. 32. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalását.  
 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy vételi ajánlat érkezett az Ady Endre u. 32. szám alatti 

ingatlanra, az értékbecslés 12.500.000 Ft-ot jelöl meg, az ajánlat 12.300.000 Ft-ra szól. 
 

Kéri a képviselőket, hogy ismerjék meg az értékbecslést és tárgyalják meg az ajánlatot, 

döntsenek az ingatlan értékesítéséről. 
 

A képviselők rövid megbeszélésbe kezdtek az ingatlan építkezésével és annak eddig 

hasznosításával kapcsolatosan. Tájékoztatást kértek az ingatlan jelenlegi könyvelésben 

nyilvántartott értékéről, amelyet az ülésen a pénzügyes munkatárs rendelkezésre bocsátott.  

Ezt követően érvelések hangoznak el az ingatlan további önkormányzati hasznosításával avagy 

értékesítésével kapcsolatosan. 

A képviselők megállapodásra jutottak, és a polgármester szavazásra tette fel a napirendet. 
 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi 

ajánlatot elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   57/2019.(V.30.) Képviselőé-testületi határozat 

A Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti ingatlanra vonatkozó 

 vételi ajánlat megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa, Ady Endre u. 32. (1167. hrsz-ú) 

Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanra érkezett vételi ajánlatot 12.300.000 

Ft összegben elfogadja, és a vételi ajánlatot adó Keresztély Zsolt (Bucsa, Árpádsor 5. szám 

alatti lakos) részére az ingatlan eladásáról dönt. 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, és a tulajdonjog átruházásával 

kapcsolatos teendők megtételére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, 

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

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester            jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


