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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-18/2022. ikt.sz. 

18. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 9-én (kedden) 

délelőtt 11,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor képviselők 
 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Mogyorósi Anikó képviselők 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

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

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

részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.  

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontokat:  
  

1./ Az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal történő utaztatás 

szállítási díjának meghatározása  

 Előadó: Kláricz János polgármester   
 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  
 

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    
 

1.napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal 

történő utaztatás szállítási díjának meghatározása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, az önkormányzat 

tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal történő utaztatás szállítási díjának 

meghatározását. 
 

A Gyulai Tankerületi Központ és Bucsa Község Önkormányzata között (Személyszállítás 

tanítási napokon) tárgyú fennálló Vállalkozási szerződés (Iktsz.: TK/035/01380-1/2021.) 2022. 

június 30. napjával lejárt, ebben a szerződésben az utaztatásra vonatkozó szerződés díja 200.- 

Ft+áfa/km került meghatározásra.  
 

A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

278/2022.(VII.30.) Korm. rendelet értelmében 2022. július 30. napjától önkormányzatunk sem 
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tud a kedvezményes hatósági áron tankolni, így a továbbiakban a korábban meghatározott 200.- 

Ft+áfa/km áron nem lehet vállalni az iskolabusz üzemeltetését sem. 

Fentiek miatt szükséges mihamarabb módosítani a szállítási szolgáltatás díjtételét, hogy még 

augusztus hónapban a már emelkedett díjtételekkel tudjon önkormányzatunk ajánlatot tenni a 

Gyulai Tankerületi Központ irányába, egy esetleges 2022. szeptember 1-jével induló új 

szerződés megkötésére.  
 

Ahogyan a korábbi díjat is, úgy most a szolgáltatás valamennyi körülményét alapul véve 

kalkuláltuk ki az új díjtételeket (üzemanyag ára, a busz üzemeltetési költségei szervizelés, 

biztosítás díja, a foglalkoztatotti munkabértömeg). 
 

Fenti körülmények alakulása alapján javasoljuk, hogy a szolgáltatás díját 300.-Ft+áfa/km 

összegben határozza meg a Képviselő-testület.  
 

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. 
 

Harmati Gyula alpolgármester: Megkérdezte, hogy a tankerületnek lenne egyéb más lehetősége 

az utaztatásra? 
 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy az utaztatásokat próbálja meg az önkormányzat 

mérsékelni egy kicsit. Ha szükséges lesz, akkor újra módosítson a képviselő-testület. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy nincs más lehetősége a tankerületnek. 

Képviselő asszonnyal pedig egyetért, mérsékelni szükséges az utaztatásokat.  
 

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi 

rendszámú busszal történő utaztatás szállítási díjával, 300.- Ft+áfa/km összeggel egyetért. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   51/2022.(VIII.9.) Képviselő-testületi határozat 

 Az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal 

történő utaztatás szállítási díjának meghatározása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló KHW-

536 forgalmi rendszámú busszal történő utaztatás szállítási díját 
 

    300.- Ft + áfa/km összegben határozza meg. 

A díjtétel a döntést követő naptól alkalmazható. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a közfoglalkoztatással 

kapcsolatos kapott az önkormányzat információról, arról, hogy jelenleg felvételi stop van, a 

hosszúsban foglalkoztatott helyeket (négy hely) fel lehet tölteni, de további foglalkoztatás 

forrást nem kap az önkormányzat. Plusz fő nem kerül be, de az ígérvényeket tudja majd az 

önkormányzat teljesíteni. 

Tudatosítani kell a programban résztvevőkkel, hogy a rotációt sem tudják majd megoldani. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Úgy érzi, hogy ezen a téren is visszalépés és nem előrelépés 

történik, szeretnék az embereket felvenni foglalkoztatni, ehelyett létszámcsökkentés van. 
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Kláricz János polgármester Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 11,15 órakor 

bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

Kláricz János           Dr. Nagy Éva  

polgármester      jegyző 

  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 
 


