Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
351-16/2019.
16. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27-én
(csütörtökön) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Juhász Sándor
képviselők
Hiányzó: Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula, Mogyorós Anikó képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főmunkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt és a
megjelent pénzügyi munkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, 3 fő hiányzik.
További kettő napirend felvételét javasolta:
13./ A TOP-1.4.1-19 kódszámú Bölcsőde építés projekttel kapcsolatos ingatlanvásárlásról
való döntés meghozatala (Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan hrsz: 407.)
Előadó: Kláricz János polgármester
14./ A Modern Falvak program keretében benyújtott orvosi rendelő építése tárgyában az
eszközbeszerzéssel kapcsolatos döntés (hiánypótlás) önerővállalásról
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 2019. évi konszolidált költségvetésének módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és
14/2014.(XI.11) önkormányzati rendelete módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester

Működési

Szabályzatáról

szóló

4./ A talajterhelési díj bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás és rendelet módosítási javaslat
megtárgyalása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
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5./ Bucsa Község Víziközmű Csatornamű Társulattól átvett kintlévőségek végrehajtásával
kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató
kiegészítése
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
8./ Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális támogatása keretében
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi munkaterve
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett
2018. évi munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ A Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Településszemle
13./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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: Szeretné véleményezni az előterjesztést.
Megkérdezte, hogy az önkormányzat a Magyar Bölcsődék Egyesületével Együttműködési
megállapodás jött létre és módszertani szakértő került kijelölésre, ki a módszertani szakértő?
2

A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató nem az egyes napirendi pont témája,
hanem egy közfoglalkoztatási beszámoló, nem ide illik. Viszont pozitívan veszi tudomásul,
hogy az üvegház felújítása megtörtént.
Megkérdezte, hogy a mozgáskorlátozottak egyesületének raktára milyen állapotban van?
A Hunyadi utcán a szemét (zöldhulladék) csak gyarapszik, mit tett az önkormányzat ennek
érdekében?
Az Árpád sor utcai zártkert állapota nem megfelelő.
Megkérdezte, hogy a Bocskai utca 1. szám alatti ingatlan vissza lett-e állítva az eredeti
állapotba?
Megkérdezte, hogy a Széchenyi utca 7. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő
ajándékozása megtörtént-e már?
Az utcák járdái javítása befejeződött-e, a Zrínyi utca, és a Dózsa György utca végén?
A Béke utca elején a járda átalakítása megtörtént-e?
A KLIK megfizette-e a bérleti díjat? Leszámlázták-e, mert ha igen akkor követelésként
kellene, hogy szerepeljen.
Az előterjesztésben szerepel, hogy 40 fő diákot fog az önkormányzat foglalkoztatni,
megkérdezte, hogy hol fognak a diákok dolgozni, és ki fogja felügyelni a diákok munkáját.
A Sport Egyesület nem fizette még vissza a tartozását.
A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan a polgármester úr milyen
egyeztetést végzett?
Az Ady Endre utcai lakás megvásárlásával kapcsolatosan kapott-e visszajelzést az
önkormányzat az ajánlattevő Keresztély Zsolttól?
Az önkormányzat tett-e valamilyen ajándékozást, gesztust a pedagógus nap alkalmából?
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Bölcsődék
Egyesülete Bogár Évát jelölte ki módszertani szakértőként.
A szakértő díja akkor fog kialakulni, ha a pályázat elkészül, és a költségvetése összege ismert
lesz. A mozgáskorlátozottak zömében már átpakolták a raktárba a segédeszközöket. Maga az
ügyfélfogadás itt, az önkormányzat irodájában történik.
A Hunyadi utcán valóban gyűlik a szemét (zöldhulladék). Volt egy felszólítás az utca lakói
felé, azzal, hogy a felgyűlt zöldhulladékot elszállítja az önkormányzat, de a továbbiakban ne
gyűjtsék a lakosok ilyen rendezetlen körülmények között a gallyakat, szemetet.
Egyetért a képviselő asszonnyal az Árpád sor utcai ingatlan állapotával kapcsolatosan.
Volt egyébként rajta kaszálás, másabb az állapot, de még nem megfelelő.
A Bocskai utcai ingatlanról már elpakolt az önkormányzat, maga a kerítés még nincs
helyreállítva, de a szerződés felmondás megtörtént.
A Széchenyi utcai ingatlan adás-vétele még egy tulajdonos (felcsúti) aláírása hiányában nem
történt meg, el kell menni az ügyvéd úrral Felcsútra.
A Zrínyi utcai és Dózsa György utcai járdák építése még folytatódni fog, ha egyéb munkákkal
végeznek, akkor nyár végére idejutnak, és még újabbakat is fel tud vállalni az önkormányzat.
Ide sorolná a Béke utca járdalefedését is.
A KLIK felé valóban nincs még leszámlázva a bérleti díj.
A diák munkások a jövő héten fognak kezdeni, két hónapban két turnusban fognak dolgozni,
az intézményeknél. Az első turnus a falunapi munkákban is részt vesz. Most fog eldőlni, hogy
kik kerülnek a könyvtárhoz, a kertészetbe, a sportpályára, a művelődési házhoz.
Az Ady Endre utcai lakás megvásárlásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket
leegyeztették, és 28-án pénteken fognak szerződést kötni. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-től kell még az önkormányzatnak egy nyilatkozatot megkérni, mivel elővásárlási jogról
való lemondásukat kell kinyilatkoznia a Zrt-nek.
3

A pedagógus nappal kapcsolatban az önkormányzat a helyszínt biztosította, és minimális
vendéglátást, a költségekről be fog számolni.
A polgárőrség vezetősége még nem állt fel, de a falunapon a szeghalmi polgárőröket kéri fel
az önkormányzat, de a későbbiekben egy közgyűlés keretében a polgárőrség további
működését szeretné elősegíteni az önkormányzat részéről.
Megkérdezte a képviselőket el tudják-e fogadni a tájékoztatást?
Mivel további kérdés, és hozzászólás nem volt, 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 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2019.(VI.27.) 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 2019. évi konszolidált költségvetésének
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetésének módosítását.
A pénzügyi munkatársak elkészítették az előirányzat változásokról szóló anyagot, amelyben
részletesen kimutatják az intézményeknél szükséges előirányzat változásokat.
A Gazdasági Bizottság véleményezte az anyagot, megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét,
szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság álláspontjáról.
Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, elfogadta, és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
előirányzat módosítását.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése előirányzat módosítását
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 21/2019.(VI.26.)
jóváhagyó határozata alapján Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019.(III.14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
Az Ör. 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§
Az önkormányzat költségvetési szervei
1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2. Kóti Árpád Faluház és Könyvtár”
2.§
Az Ör. 3.§. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§
Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2019. évi költségvetését az 1. melléklet
szerint
957.487.036.- forint költségvetési bevétellel,
957.487.036.- forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.”

3.§
(1) Az Ör. 4.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§
(1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
950.306.348.- forint költségvetési bevétellel
896.401.035.- forint költségvetési kiadással
53.905.313.- forint intézményfinanszírozással
állapítja meg.”
(2) Az Ör. 4.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését
5.120.238.- forint költségvetési bevétellel
52.511.998.- forint intézményfinanszírozás bevétellel
57.632.236.- forint költségvetési kiadással
állapítja meg.”
(3) Az Ör. 4.§. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Képviselő-testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi költségvetését
2.060.450.- forint költségvetési bevétellel
1.393.315.- forint intézményfinanszírozás bevétellel
3.453.765.- forint költségvetési kiadással
állapítja meg.”
4.§
Az Ör. 5.§. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§
A konszolidált költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési bevételeinek
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

383 470 171

1. Önkormányzatok működési támogatásai

218 955 229

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-n belülről

164 514 942

II. Közhatalmi bevételek (B3)

28 950 000

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
3. Gépjárműadó

3 600 000
22 000 000
3 000 000

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság)
III. Működési bevételek (B4)

0
350 000
34 497 557

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B6)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
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9 910 515
456 828 243

V.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)

53 899 664

VI. Felhalmozási bevételek (B5)

8 500 000

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

5 500 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)
VIII. Finanszírozási bevételek

67 899 664
524 727 907
432 759 129

1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

2. Maradvány igénybevétele

192 759 129

3. Likviditási célú hitelek felvétele

240 000 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

957 487 036”

5.§
Az Ör. 6.§ (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§
(1)

A konszolidált költségvetési kiadások
A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési kiadásainak,
működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

235 764 524

II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

III. Dologi kiadás (K3)

33 524 625
145 783 139

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

12 994 230

V.

94 402 942

Egyéb működési célú kiadások (K5)
Működési tartalék

0

Működési kiadások összesen (K1-K5)

522 469 460

VI. Beruházások (K6)

62 270 607

„Helyi termelői piac létesítése Bucsán”

21 447 424

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

13 200 208
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Közfoglalkoztatás eszköz vásárlása

19 134 000

Beruházás áfája

8

VII .Felújítások (K7)

125 227 404

Utak aszfaltozása

13 565 633

Óvoda felújítása

83 464 567

„Napelemes fejlesztés Bucsa községben”

11 075 000

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás

17 122 204

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

488 975

50 700

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

4. Egyéb felhalmozási kiadások

50 700

5. Felhalmozási tartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

187 548 711

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
IX.

Finanszírozási kiadások (K9)

710 018 171
247 468 865

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

7 468 865

2. Hitelek törlesztése

240 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

957 487 036”

6.§
Az Ör. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§

(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek létszámát 2019. évre együttesen 131 főben állapítja meg az 5.
mellékletben foglalt részletezéssel.

8

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 114 fő.”
7.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
(4) A Rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.
(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(10) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(12) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
8.§
(1)
E rendelet 2019. június 30-án lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon
hatályát veszti.
Bucsa, 2019. június 27.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: 2019. június 28.
Dr. Nagy Éva
jegyző
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2014.(XI.11) önkormányzati rendelete módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XI.11) önkormányzati
rendelete módosítását.
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény törzskönyvi bejegyzése 2019. június 19-én
megtörtént, így azok a kormányzati funkciók kikerülnek az önkormányzat Szervezeti és
működési Szabályzatából amelyeket az intézmény alapfeladatként ellát.
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki egyetért a szervezeti és
működési szabályzat módosításával, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
(1) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
(1)
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
(2)
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2019. június 27.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2019. június 28.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és
szakfeladatának rendje
Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 2011. évi CLXXXIX. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
KSH száma:
15344863-8411-321-04
TB. törzsszáma:
00000000071985611
Pénzügyi körzet: 9112 Bucsa
KSH területi számjel: 0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód: 1204
TEÁOR: 8411
Számlavezető pénzintézet: Békés Takarék Szövetkezet
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
54000117-11031215
Állami hozzájárulás számla:
54000117-11031222
Munkaügyi Központ támogatás:
54000117-11031349
Jövedéki adó beszedési számla:
54000117-11031356
Egyéb elkülönített számla (KEOP):
54000117-11031325
Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):
54000117- 11031332
Magánszemélyek kommunális adója:
54000117-11031253
Gépjárműadó:
54000117-11031239
Iparűzési adó:
54000117-11031246
Egyéb bírság beszedési számla:
54000117-11031260
Helyi gazdaságfejlesztés (TOP helyi piac)
54000117-11031277
Pótlék beszedési számla:
54000117-11031284
Egyéb idegen bevétel számla:
54000117-11031301
Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291
Közigazgatási hatósági eljárási illeték:
54000117-11031318
MVH kifizetések alszámla:
54000117-11032876
Talajterhelési díj befizetési számla:
54000117-11037266
Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen
összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
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Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok
2019. július 1. napjától hatályos:
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
042180 Állat-egészségügy
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
076062 Település-egészségügyi feladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
047120 Piac üzemeltetése
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Előzetes Hatásvizsgálati lap
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
10/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított
14/2014.(XI.11.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához
1./ Társadalmi hatások
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
2./ Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai
nincsenek.
3./ Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4./ Egészségügyi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.
5./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztrációs terhek nem változtak.
6./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.
7./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2019. június 28.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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4. napirendi pont: A talajterhelési díj bevezetésével kapcsolatos tájékoztatás és rendelet
módosítási javaslat megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a talajterhelési díj
bevezetésével kapcsolatos tájékoztatást és rendelet módosítási javaslat megtárgyalását.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az előterjesztést Kiss Andrásné készítette a rendszerből kinyert adatok
alapján. Továbbá készült egy rendelettervezet, amely egy mentességi, és egy kedvezmény kör
kialakítását és bevezetés került tervezésként a tavalyi év adatai alapján.
Úgy ítélték meg, hogy ennek a mentességnek és ennek a kedvezménynek a bevezetése
életszerű és reális lehet, ha a képviselőknek további javaslata lehet. Ha képviselőknek további
javaslata van, azt most itt meg tudják beszélni.
Földesi Györgyné képviselő: Érthető az anyag, véleménye, hogy ez plusz feladat, de oda kell
figyelni rá. Nincs más út.
Megkérdezte, hogy jegyzői engedéllyel maximum hat hónapra lehet részletfizetést
engedélyezni. Van erre lehetősége a jegyző asszonynak?
Dr. Nagy Éva jegyző: A rendeletet ki tudják egészíteni azzal, hogy a lakosoknak egyfajta
fizetési könnyítést, részletfizetést engedélyeznek.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy a részletfizetés engedélyezését vegyék bele a
rendeletbe.
Dr. Nagy Éva jegyző: Javasolja, hogy vegyék bele a rendeletbe.
Kiss Andrásné adóügyi vezető főtanácsos: Annyit fűzne hozzá, hogy ez a részletfizetés
engedélyezés eddig sem volt törvényellenes, mert az adózás rendjéről szóló törvény
lehetőséget nyújt a jegyzőnek saját hatáskörben a részletfizetési kedvezményre.
Az élet szülte ezeket a helyzeteket, és lett néhány lakosnak olyan magas összege, hogy az
életvitelét akadályozta volna az egyösszegű befizetés, ezért kellett ehhez a lehetőséghez
nyúlni. A hat hónapot azért javasolja, hogy még az idén befizetésre kerüljön a talajterhelési
díj. Tehát a fizetési könnyítés nem a rendeletből lett levezetve, hanem az adózás rendjéről
szóló törvény ad rá lehetőséget.
Kláricz János polgármester: A kedvezményezetti és a könnyítési körök a talajterhelési díjról
szóló rendelet alkalmazása során alakultak ki. Most a rendeletbe beemelt könnyítésekkel
kezelni tudják ezeket a problémákat.
A kiküldött rendelet tervezet elfogadása előtt egy módosító javaslatot szeretne a rendeletbe
belevenni. Az (1)-(2)-(3) bekezdés után egy további (4) bekezdést javasol, ami azt
tartalmazza, hogy részletfizetési kedvezmény kérelmet írásban kell benyújtani, indoklással, és
legfeljebb hat hónapra adható részletfizetés.
Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy hány olyan ügyfél volt, akinek van ingatlan a
portáján, de csak kerti csap van?
Kiss Andrásné vezető főtanácsos: A legtöbb kisfogyasztó évi 12 köbméter alatti.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért azzal, hogy a talajterhelési díjról szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet
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módosításáról szóló rendelettervezetbe az előterjesztésben megküldött három bekezdés után
kerüljön be még egy negyedik bekezdés, ami a fizetési kedvezményt határozza meg, melyet
minden esetben írásban, indoklással kell benyújtani, és a részletfizetési kedvezmény
legfeljebb hat hónap időtartamra adható.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért a fizetési kedvezmény feltételeivel, és a
talajterhelési díjról szóló módosító rendeletet javasolja kiegészíteni még egy negyedik
bekezdéssel.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, aki a módosított rendelet tervezetet
elfogadja kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról szóló 1/2018. (I.26.)
önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1)Az Ör. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Díjkedvezmény, mentesség
3. §
(1) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
(2) Mentességben részesül az a kibocsátó, akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves
vízfogyasztása a 12 m3-t nem haladja meg. E m3 feletti fogyasztás esetén a teljes fogyasztás
után terheli a kibocsátót a díjfizetési kötelezettség. A mentesség igazolására a szolgáltató
részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves kimutatás szolgál.
(3) Mentességben részesül, azaz ingatlantulajdonos, akinek a tulajdonában álló ingatlanán
nincs lakóház felépítmény. A mentesség igazolására a földhivatali szemle szolgál, amelyet az
ingatlan tulajdonosának kell igazolnia.
(4) Fizetési kedvezményre irányuló kérelmet írásban, indoklással kell benyújtani. A fizetési
kedvezmény kérelemre legfeljebb hat havi részlet engedélyezhető.”
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2.§
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépés napját követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2019. június 27.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa 2019. június 28.
Dr. Nagy Éva
jegyző
Előzetes hatásvizsgálat
a talajterhelési díjról szóló
11/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelethez
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az önkormányzat illetékességi területén azon kibocsátók száma, akik nem kötöttek rá
működő szennyvízrendszerre díjfizetési kötelezettségük keletkezik
Az önkormányzatnak nincs ráhatása a díj mértékére, kizárólag díjmentességről, és a
kedvezményekről dönthet.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Jelen rendelet megalkotása következményeként a szennyvízhálózatra történő rákötés ily
módon történő ösztönzése egészségesebb környezetet, egészségesebb ivóvizet jelenthetne
településünk számára.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével kis mértékben nő az önkormányzati adóhatóság feladata
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése szükségessé teszi a rendelet
megalkotását.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi és tárgyi feltételt.
Bucsa, 2019. június 28.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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Megérkezik az ülésre Fenyődi Attila alpolgármester, így a jelenlévő képviselők száma 4
főről 5 főre emelkedik, a szavazatok száma is 4-ről 5-re nő.
5. napirendi pont: Bucsa Község Víziközmű Csatornamű Társulattól átvett
kintlévőségek végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község
Víziközmű Csatornamű Társulattól átvett kintlévőségek végrehajtásával kapcsolatos
tájékoztatást.
Megkérdezte a képviselőket, sikerülté-e megismerni az anyagot.
Földesi Györgyné képviselő: Ez a feladat is plusz munka, amit el kell végezni. Azt a
megjegyzést tette, hogy társulat elnökének nagyobb odafigyeléssel kellett volna lennie.
10.000 Ft-ot mindenkinek meg kellett volna fizetni, hiszen ez ott maradt, mindenkinek.
Kiss Andrásné vezető főtanácsos: Akinél valamilyen részbefizetés történt csak a társulat felé,
annak a befizetett összegből a lakáskassza díja 2200 Ft volt, és 150 Ft volt a számlavezetési
díj. Akinek csak tört befizetése volt a lakáskassza a számlavezetési díjat minden hónapra
levonat. Így kevesebb összeg is maradhatott, mint 10.000 Ft.
A tulajdonosi körben van olyan változás is, amikor nem ugyanaz már a tulajdonos, de a
hozzájárulás az ingatlant terheli.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Kiss Andrásné távozott az ülésről.
6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló
tájékoztató kiegészítése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2018 évi vagyongazdálkodásról szóló tájékoztató kiegészítését.
Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság is tárgyalta az anyagot. Az
önkormányzatokról szóló törvény szerint kétféle bevétele lehet az önkormányzatoknak, az
állami normatíva, és a saját bevételek. Ez utóbbi bevételek közül az adóra, a telkekre, az
ingatlanokra lehetnek ráhatással.
A bizottság kiemelte a parkban parkoló kamiont, amit nem tart felelőnek. Megjegyezte, hogy
több kamion is van a községben.
Megjegyezte, hogy nagyon kevésnek tartja a horgásztónál a hal eladását. Ez nagyobb
ellenőrzést kíván.
A kimutatásból megismerhették a hivatali járművek lakossági használatra történő bevételét
menetlevél alapján.
A Kossuth utca 64 előtti teraszért most áprilisától fizet a bérlő.
Javasolja, hogy azokat a rendeleteket amelyek díjakat tartalmaznak vizsgálják felül, és az
inflációs rátát tegyék rá.
Nem sok ülés lesz már, javasolja, hogy az augusztusi ülésre készüljön munkaanyag, tovább
kell fejleszteni, ami összehasonlító adatokat tartalmaz, és amibe már az infláció bele van
építve. Legyen megoldás a kamion parkolására is, mert nem helyesli, nem jó helyen van ott a
kamion.
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Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság ülésén kifejtette, hogy készüljön
munkaanyag, amiben megállapításokat tudnak tenni. de a döntést már nem ez a testület hozza
meg.
Földesi Györgyné képviselő: Csak úgy tudják januárban bevezetni az új díjakat, ha előtte
megtárgyalják, elfogadják. Nem terhelhetik az új testületet ezzel a feladattal.
Kláricz János polgármester: Jelenleg vannak ezt a területet meghatározó díjak, ezeket
bármikor módosíthatják.
Dr. Nagy Éva jegyző: A rendeletmódosítás megalkotása november hónapban jobban beleférne
a feladatokba, mint például augusztus hónapban. Augusztusban jelöltállítás van, napi szintű
feladatai vannak a helyi választási vezetőknek.
Javasolja, hogy szeptember hónapra készüljön munkaanyag, ahogyan a képviselő asszony
javasolta, inflációt beleépítve és alternatívát kialakítva a kamion parkolóra, valamint a
horgásztóra díjemeléseket tenni és az alakuló ülést követően készítene a jegyző
rendeletmódosítást.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, elfogadják-e így a munkaanyag
elkészítése határidejét és a rendelettervezet elkészítésének határidejét?
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a jegyző
2019 szeptember hónapi testületi ülésre anyagot készít a képviselő-testületnek részére, illetve
november hónapra elkészül a rendelet tervezet.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
60/2019.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatás
kiegészítése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
vagyongazdálkodásról szóló napirend összegzéseként a díjakat tartalmazó rendeletek
felülvizsgálatáról készítsen munkaanyagot 2019 szeptember végi testületi ülésre,
valamint a díjak inflációval történő emelésével a rendeletek módosításáról szóló
tervezeteket 2019 november végi ülésre.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: Véleményként szeretné elmondani, hogy sokkal kevesebb a
művelődéssel és a kultúrával kapcsolatos szabályozás, és sokkal több a könyvtárral
kapcsolatos szabályozás.
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatosan
több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, a testület megismerte a szabályzatot.
Földesi Györgyné képviselő javasolta, hogy jóval többet kell foglalkozni a művelődéssel és a
kultúrával.
Megérkezett Harmati Gyula képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre
emelkedett, a szavazatok száma is 5-ről 6-ra nő.
Harmati Gyula képviselő: A Szervezeti és működési szabályzat indulásnak, keretnek
megfelelő lesz, és azt idővel fogják majd módosítani, szükség szerint.
Kláricz János polgármester: Lezárta a napirendet.
8. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális
támogatása keretében
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a döntést pályázat
benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális támogatása keretében.
Dr. Nagy Éva jegyző: Mivel a testületnek ünnepi ülése lesz július hónapban, és a pályázatot
augusztus hónapban szükséges benyújtani, és addig nem lesz ülés. Nyilván törekszik arra az
önkormányzat, hogy minden olyan tételt beletegyen a rendkívüli támogatás igénylésbe, ami
eredményes lehet.
Kláricz János polgármester: Ha elkészül a benyújtandó anyag azt a képviselők részére
tájékoztatásul megküldi.
Kéri, hogy a települési önkormányzatok szociális támogatása keretében benyújtható pályázat
benyújtásáról szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
61/2019.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális támogatása
keretében
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 7. pont és az I. 10.
pontban foglaltak alapján támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóságához a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásra
(ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra).
A támogatás igénylés összeállítására és aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert és Jegyzőt.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző
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9. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II.
félévi munkaterve
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi munkatervét.
Dr. Nagy Éva jegyző: A 2019. évi II. félévi munkatervet is felülírja majd az idő, hiszen már a
novemberi ülésre beírhatják a rendelet módosításokat amit az előző napirendben fogalmaztak
meg.
Kláricz János polgármester: A képviselőknek is lehetőségük lesz tájékoztatást adni a
szeptemberi közmeghallgatáson.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy kerüljön bele a munkatervbe a jegyzői
beszámoló is.
Dr. Nagy Éva jegyző: A jegyzői beszámolót az idei év november – december hónapjára, vagy
januárra javasolják a képviselők besorolni?
Földesi Györgyné képviselő: Az idei évre javasolja, december hónapra.
Javasolja, hogy kerüljön ki a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft beszámolója a szeptemberi ülésből.
Kláricz János polgármester: Összegezte az elhangzottakat. A szeptemberi ülésből kikerül a
BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tájékoztatása, a novemberi ülésbe a rendelet módosítások
bekerülnek, továbbá a decemberi ülésre a jegyzői beszámoló is bekerül a munkatervbe.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi II. félévi Munkatervét.
62/2019.(VI.27.) Képviselőé-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi II. félévi Munkaterve
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt részletezéssel elfogadja Bucsa
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi munkatervét.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
2019. SZEPTEMBER
Ülés ideje: 2019. szeptember 13-án (pénteken) délután 17,00 órától
KÖZMEGHALLGATÁS
Napirendek:
1. Képviselő testület tagjainak beszámolója az általuk végzett képviselő testületi
munkáról
2. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok
Ülés ideje: 2019. szeptember 26-án (csütörtökön) délután 14,00 órától
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
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Napirendek:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Településképi rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Egyebek
Egyéb utólag javasolt napirendek:
2019. OKTÓBER
Ülés ideje: 2019. október közepén
ALAKULÓ ÜLÉS
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Egyéb utólag javasolt napirendek:
2019. NOVEMBER
Ülés ideje: 2019. november 28-án (csütörtökön) délután 14,00 órától
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1./ Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója tárgyalása, elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2015.(II.15) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom
és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bejelentések
Egyéb utólag javasolt napirendek:
2019. DECEMBER
Ülés ideje: 2019. december 19-én (csütörtökön) délután 14,00 órától
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése
Napirendek:
1./ Bucsa Község Önkormányzata 2020 évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása.
Előadó: Kláricz János polgármester
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2./ Bucsa Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A 2018. évi jegyzői beszámoló elfogadása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
4./ Bejelentések
Egyéb utólag javasolt napirendek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. napirendi pont. Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerben végzett 2018. évi munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a beszámolót a Békés
Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2018. évi munkáról.
Az anyagot a képviselők megkapták. Véleményezték.
Megkérdezte, hogy van-e hozzászólás?
Mivel hozzászól nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót megismerte.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
63/2019.(VI.27.) Képviselőé-testületi határozat
A Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett
2018. évi munkájáról szóló beszámoló
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Békés Megyei
Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: A TOP-1.4.1-19 kódszámú Bölcsőde építés projekttel kapcsolatos
ingatlanvásárlásról való döntés meghozatala (Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan hrsz:
407.)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a Bucsa, Kossuth
tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalát.
Az ingatlan értékbecslése megújításra került, az ár megegyezik azzal a vételárral, amelyet a
tulajdonosokkal kialkudott 3.200.000 Ft.
Elő van készítve az adásvételi szerződés. Döntés, testületi felhatalmazás szükséges ahhoz,
hogy az adásvétel végbe menjen. Az említett TOP-1.4.1-19 pályázatban a projekt méretére
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tekintettel 2 %-ot ingatlanvásárlásra lehet fordítani, ami a becslések szerint kb. 2.800.000 Ft
lesz, tehát a 3.200.000 Ft vételárból 2.800.000 Ft-ot lehet majd elszámolni.
Azért szükséges a TOP-1.4.1-19 pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala, mert
az ingatlan vásárlással egyidejűleg döntést szükséges hozni arról, hogy a megvásárolt
helyszínre egy minibölcsőde létrehozására szóló pályázat benyújtásáról dönt a testület.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel a képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem volt, két határozat meghozataláról
szükséges döntést hozni.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a Bucsa, Kossuth
tér 2. szám (hrsz: 407.) alatti ingatlan 3.200.000 Ft-os vételáron történő megvásárlásával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
64/2019.(VI.27.) Képviselőé-testületi határozat
A Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti (hrsz: 407) ingatlan megvásárlásáról szóló döntés
meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Bucsa, Kossuth tér 2.
szám alatti (hrsz: 407) tulajdonát képező ingatlant a kölcsönösen kialkudott és az
értékbecslés szerinti 3.200.000 Ft-ért, azaz hárommillió-kettőszázezer forintért a TOP1.4.1-19 pályázati kiírás szerinti bölcsőde építése céljából.
Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére a tulajdonosokkal.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásra a Bölcsőde építése Bucsán a Kossuth tér 2.
szám (hrsz: 407.) alatti ingatlanon pályázat benyújtásával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
65/2019.(VI.27.) Képviselőé-testületi határozat
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító számú
a Bucsa, Kossuth tér 2. szám alatti (hrsz: 407) ingatlanon megvalósuló
bölcsőde építésére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Bucsa,
Kossuth tér 2. (hrsz: 407) ingatlanon létesítendő bölcsőde építés/fejlesztés
megvalósítására.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
14. napirendi pont: A Modern Falvak program keretében benyújtott orvosi rendelő
építése tárgyában az eszközbeszerzéssel kapcsolatos döntés (hiánypótlás)
önerővállalásról
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Kláricz János polgármester: Előzetes tájékoztatás alapján a Magyar Falu Program keretében
az MFP-HOR/2019 kódszámú orvosi rendelő kiírásra benyújtott pályázatunk hiánypótlása
várható, amiben kérni fogják a tervezett költségek felülvizsgálatát. Kapott az önkormányzat
egy hiánypótlásra felkérést.
A kiírás 2.1.2. pontja alapján a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, a feladatellátáshoz
szükséges eszközök, bútorok beszerzése önállóan nem támogatható tevékenység, így az ezen
tevékenységre igénylehető maximum 8 millió forint támogatási összeg beleszámítható az
egyes önállóan támogatható tevékenységekre meghatározott felső korlát összegébe.
Így a teljes projekt költség maximálisan 100 millió Ft lehet, az általunk benyújtott közel 108
millió forint helyett.
Annak érdekében, hogy a projekt belső korlátai ne boruljanak fel, a legjobb megoldás az
lenne, ha az önkormányzat az eszköz és bútor beszerzést, melynek értéke bruttó 7.439.963 Ft,
önerőből tudná finanszírozni.
Mivel a hiánypótlás nagyon rövid határidőre fog szólni, 6 napra, ez idő alatt nem lehet
átdolgozni a pályázatot, ezért fontos, hogy a testület egy határozattal döntést hozzon az
eszközbeszerzésről, mint önerőről a következő költségvetési év terhére.
Ezzel a döntéssel tudják kezelni úgy a pályázat hiánypótlását. A projekt mérete ezt indokolja,
mivel fizikailag is lehetetlen átdolgozni a
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
Magyar Falu Program keretében a MFP-HOR/2019. kódszámú orvosi rendelő kiírásra
benyújtott pályázathoz (eszközbeszerzés) önerő biztosításáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
66/2019.(VI.27.) képviselő-testületi határozat
A Magyar Falu Program keretében az MFP-HOR/2019 kódszámú orvosi rendelő
kiírásra benyújtott pályázathoz önerő biztosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
az MFP-HOR/2019 kódszámú orvosi rendelő kiírásra benyújtott pályázat
eszközbeszerzéséhez a 2020. évi költségvetés terhére 7.439.963 Ft önerőt biztosít,
mivel a kiírás 2.1.2. pontja alapján a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, a
feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzése önállóan nem támogatható
tevékenység.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint

Településszemle – A településszemle alkalmával a képviselők rövid
körültekintést végezte a községben és közben megbeszélték helyenként a
további tennivalókat.
Bejelentések
Kláricz János polgármester: A bejelentések napirendi pontra tért rá.
Megkérdezte a képviselőket kinek van bejelentése.
Földesi Györgyné képviselő: Az előző ülésen kapták kézhez a képviselők a Magyar
Államkincstár ellenőrzéséről készült anyagot.
Az abban foglaltakkal kapcsolatosan véleményként szeretné elmondani, hogy sok a munka, a
hiányosságokat pótolni szükséges, a határidőre oda kell figyelni.
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Dr. Nagy Éva jegyző: A jegyző intézkedési tervet készített a feladatok végrehajtására,
ütemezéssel, és a pénzügy már nagyon sok könyvelési észrevételt korrigált és az ellenőrzési
nyomvonal, és egyéb szabályzatok készítése is folyamatosan halad.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 15,30 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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