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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-18/2019. 

 

18. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 24-én (szerdán) 

délután 13,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 

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

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

Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila alpolgármester 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

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

A rendkívüli ülés megtartására a szociális tűzifa pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés 

meghozatala miatt vált szükségessé. 
 

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

részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.  
 

Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

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

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím keretében 

 Felelős: Kláricz János polgármester 

2./ 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 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.       

 

1./ napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím keretében 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést pályázat 

benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú vásárlásához kapcsolódó támogatása 

jogcím keretében.    

A pályázati rendszerben augusztus 1-jéig szükséges rögzíteni az adatokat.  

A szociális célú keret idei évre előirányzott csökkentése nagyban befolyásolja azt, hogy az 

önkormányzat milyen szinten tud az önerő biztosításában részt vállalni. Az az álláspontja, hogy 

a szociális rendkívüli támogatás pályázaton való részvétel eredményessége feltétele lenne 

ennek a pályázatnak a költségeinek viselésének. 

A tavalyi évben a szociális célú tűzifa kiosztása sajnos szövevényesen ért véget. Az idei évben 

az állami erdőgazdaságok már felkeresték az önkormányzatot, hogy olyan helyzet nem adódhat 

elő, mint tavaly, mivel a megfelelő mennyiségű tűzifával rendelkeznek. 

A döntést ennek ismeretében javasolja meghozni. Tehát a mai ülésen arról fog dönteni a 

képviselő-testület, hogy a benyújtja a pályázatot a szociális tűzifára, továbbá a benyújtott 

pályázatot a szociális rendkívüli támogatási forrásra is felterjeszti az önkormányzat, mivel a 

forrás igénylésnek az alapját maga ez a pályázat takarja, mivel a szállítási költségeket az 

önkormányzat vállalja, és ebből a keretből biztosítja. 

 

Amennyiben az önkormányzat anyagilag úgy dönt, hogy a tűzifa pályázattal nem bír, úgy attól 

elállhat, illetve kevesebb mennyiség mellett is dönthet. 

 

A szociális tűzifa pályázat benyújtását javasolja, és javasolja, hogy sorosan kössék össze a 

szociális rendkívüli támogatás igényléssel is.  

Amennyiben az önkormányzat nem kap többletforrást a szociális rendkívüli támogatás 

pályázaton, akkor véleménye szerint az önkormányzat elállhat ettől a pályázattól, amennyiben 

úgy dönt, vagy csak csekélyebb mértékekben. Most azonban javasolja, hogy az önkormányzat 

nyújtsa be a pályázatot, és szorosan kösse össze a kiegészítő szociális pályázat 

eredményességével. 

 

Megkérdezte a képviselők véleményét.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Ha a szociális tűzifa pályázat benyújtása függvénye a szociális 

rendkívüli pályázaton való részvételnek, akkor az a véleménye, hogy részt kell benne venni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A pályázat nem főben, hanem ellátottban határozza meg azt a 

mennyiséget, amit az önkormányzat igényelhet.   

Véleménye szerint meg kellett volna állapítani a pályázók körét, és ehhez egy munkaanyag 

készül. Tavaly is többen jelezték az igényüket. 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnak van rendelete a tűzifaigénylésére szólóan. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem volt jó véleménye az idei tűzifa osztással kapcsolatosan.  

 

Mivel a pályázat benyújtásával kapcsolatosan az önkormányzatnak nincs vesztenivalója, 

javasolja a benyújtást. De tavaly is gondok voltak, a szállítással, a kiosztással, a méréssel. 

 

Kláricz János polgármester: Már jelezték az erdőgazdaság részéről, hogy Karcagon be van 

depózva a tűzifa, és az önkormányzat jelzésére biztosítani fogják a tűzifát. 
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Megkérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a szociális tűzifa pályázat benyújtásával egyetért. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

67/2019.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázat benyújtásáról a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím keretében 

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

be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 

melléklet I. 9. pont szerinti - A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódótámogatása jogcím –tekintetében megjelent támogatás 

igénylésére.  

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

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

munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, ezért a pályázati kiírás 

alapján a keménylombos tűzifa esetén 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész 

megfizetését vállalja, amely maximum 596.900 Ft, (azaz ötszázkilenvenhatezer-

kilencszáz forint). 

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

tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. Az önrész fedezetét Bucsa Község 

Önkormányzata 2019. évi költségvetésének települési támogatás kerete biztosítja. 

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

intézkedjen.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

            

 

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

hozzászólása?  

Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy az orvosi rendelő pályázattal kapcsolatosan van-

e már információ? Van-e már eredmény? 

 

Kláricz János polgármester: Hivatalos eredményt még nem kapott az önkormányzat, a beol-on 

volt egy lista, de abban nem szerepelt Bucsa község. 

Az elmúlt ülésen döntést hozott a képviselő-testület a már jelzett hiánypótlással kapcsolatosan, 

ez a hiánypótlás még nem érkezett meg, de biztosan lesz. 

 

 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretne néhány szót szólni az elmúlt hétvégén megtartott 

ünnepségről és a falunapról. Szeretné kérni, hogy a következő ülésre készüljön kimutatás a 

kiadásokról, az ajándékozásról. Pénteken volt a „Bucsa Községért” kitüntető díjak átadása. 

Voltak vendégek is, véleménye szerint a VIP vendégekkel többet kell foglalkozni. A pezsgő 

nem volt időben kínálva, a gratuláció megkezdődött. A pénteki ünnepeltek nem kaptak 

másnapra a falunapra ebédjegyet. A falunapra meghívott vendégekkel is többet kell foglalkozni.   
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Monospetriből is érkeztek vendégek, az ők fogadását is szervezettebben kellett volna végezni. 

  

Kláricz János polgármester: A falunapi költségekről a következő ülésre készülni fog anyag.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Széchenyi utca 7. szám alatti ingatlan ajándékozása megtörtént-

e? A Bucsa Sport Egyesület fizetett vissza a kölcsönből? 

A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan adásvétele megtörtént-e már?  

A belső ellenőrzések lefolytatódtak-e már? 

A mozgáskorlátozottak irodája elkészült-e? 

A Béke utca elején még nem történt meg az átereszek elhelyezése.  

A Hunyadi úton a szemétlerakás nagyobb, mint volt, határozottabban kell fellépni. 

A diákmunkásokkal kapcsolatosan szeretne kérdezni, hányan, hol dolgoznak? 

 

Kláricz János polgármester: A Széchenyi utcai ingatlan ajándékozása még nem történt meg, 

ügyvéd úr intézi. A Bucsa Sport Egyesület 2.000.000 Ft-ot fizetett vissza az önkormányzatnak.  

A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan adás-vétele hamarosan, a pályázat beadásával 

összekapcsolódóan fog megtörténni, mert abban van egy tétel, amit el lehet számolni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A belső ellenőrzések már lefolytatódtak, a jelentések folyamatban 

vannak.  

 

Kláricz János polgármester: A mozgáskorlátozottak ügyfélfogadása, irodája itt marad az 

önkormányzatnál megfelelő helyen lesz, ezt tudjuk biztosítani, sokkal helytállóbb, a Kossuth 

utcai ingatlan pedig raktárként fog szolgálni.  

A Béke utca elején az áteresz lerakás még nem történt meg.  

A Hunyadi utcán a szemétlerakással kapcsolatosan intézkedni fognak. 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 13,30 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester            jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


