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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

713-18/2016. iktatószám 

 

18. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én 

(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános kihelyezett üléséről. 
 

Az ülés helye: Kertészsziget, Községháza tanácsterme (Kertészsziget, Kossuth u. 1.) 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Harmati Gyula, 

Faluházi Sándor Attila, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Földesi Györgyné, Juhász Sándor képviselők 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt. 

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

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

A döntéshozatalban részt vesz 5 fő képviselő. 

   

A meghívóban kiadott napirendi pontokat szeretné kiegészíteni még két napirendi ponttal, 

melyek a következők:  

 

1. Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő „Feladatellátási szerződés” jóváhagyása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

2. Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő Megállapodás jóváhagyása iskolaorvosi 

feladatok ellátására  

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Meghívó szerinti napirendi pontok:  

 

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

intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A helyi adókról szóló 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bejelentések 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

hozzászólása?  
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Mivel kérdés és hozzászólás 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 elfogadja. 

 

1. napirendi pont: Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő „Feladatellátási 

szerződés” jóváhagyása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kiegészítésként előadott első napirendi pontot, a 

Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő „Feladatellátási szerződés” jóváhagyását.  

2016. december 1-jétől Dr. Opauszki Mihály háziorvos vállalkozó háziorvosként a mellékelt 

„Feladatellátási szerződés” értelmében fogja ellátni Bucsa 1. sz. háziorvosi körzetét.  

A doktor úr sikeresen pályázott a letelepedést támogató pályázati felhívásra, praxisengedélyt 

kapott, így nincs akadálya annak, hogy december 1-jétől vállalkozóként önállóan üzemeltesse 

a Bucsa 1. sz. háziorvosi körzetet.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr. Opauszki Mihály háziorvosnak szándékában áll azt az 

ingatlant is megvásárolni, amelyet most szolgálati lakásként használ.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki jóváhagyja Dr. Opauszki 

Mihály háziorvossal megkötendő „Feladatellátási szerződés”-t. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

112/2016.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

Feladatellátási szerződés jóváhagyása  

Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvossal 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelezően ellátandó háziorvosi 

feladatok ellátására Bucsa község I. sz. Háziorvosi körzetének ellátásával Dr. Opauszki 

Mihály vállalkozó háziorvossal megkötött, az e határozat mellékletét képező 

Feladatellátási szerződést jóváhagyja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

  

2. napirendi pont: Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő Megállapodás 

jóváhagyása iskolaorvosi feladatok ellátására  

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Dr. Opauszki Mihály háziorvossal megkötendő 

Megállapodás jóváhagyását. 

 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó iskolaorvosi feladata ellátására Dr. Opauszki Mihály 

vállalkozó háziorvossal köt megállapodást.  

Ennek a Megállapodásnak a jóváhagyását kéri a képviselőktől is.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki jóváhagyja Dr. Opauszki 

Mihály vállalkozó háziorvossal az iskolaorvosi feladatok ellátására megkötendő 

„Megállapodást”-t. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

113/2016.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

Iskolaorvosi feladatok ellátására megkötött Megállapodás jóváhagyása  

 Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvossal 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelezően ellátandó iskolaorvosi 

feladatok ellátására a Dr. Opauszki Mihály vállalkozó háziorvossal megkötött az e 

határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló napirendet.  

Benyújtásra került a KEOP-5.4.1. azonosító számú Szemléletformálás pályázat. Ezen pályázat 

100 %-os finanszírozású pályázat, számos olyan a település egészét érintő program lesz ennek 

a pályázatnak a keretén belül, ami az energia hatékony felhasználásával és a környezettudatos 

életmód kialakításával kapcsolatosan szeretné az emberek szemléletét alakítani.   

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat ASP rendszer bevezetésével kapcsolatosan 

benyújtott pályázatát befogadták, a formai követelményeknek eleget tett az önkormányzat, és 

felterjesztették döntésre. 

A pályázat az informatikai eszközök beszerzését és a jelenleg használt rendszerek 

adatmigrációját támogatja, bruttó 6.000.000 Ft összegben, mind a székhely és a kirendeltség 

vonatkozásában egyaránt. 

 

Dr. Puskás Jánostól az önkormányzat megkapta a tájékoztatást a Bucsa Geotherm Kft jelenlegi 

helyzetéről, a következő novemberi ülésre ezt az anyagot napirendre tűzik. 

 

Megkötötte az önkormányzat a Dózsa György utca ivóvízvezetékének felújítására szóló 

szerződését.  A Dózsa György utcán hamarosan olyan munkálatokat fognak végezni, ami egy 

szórt köves utalappal lehetővé teszi az ottani közlekedést.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

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

szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   114/2016.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: A helyi adókról szóló 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot a helyi adókról szóló 

21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítását.  

Kérte a jegyző asszonyt egészítse ki az előterjesztést.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A helyi adó rendelet módosítását a Miniszterelnökség 

Támogatásokat Vizsgáló Irodája megvizsgálta, állásfoglalását megküldte az önkormányzatnak. 

A helyi adó rendelet módosítása és az egységes szerkezete is elkészült ennek a szabályozásnak 

megfelelően 2017. január 1-jétől mindkét háziorvos mentes lesz az iparűzési adó hatálya alól. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a helyi adókról szóló rendelet módosítását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 12/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 

21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

1.§. 

 

(1) Az Ör. kiegészül egy új 2/A.§-sal: 

„2/A.§. 

 

Adómentesség, adókedvezmény 
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(1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdése alapján a háziorvos, 

védőnő vállalkozó mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól. 

 

(2) A (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély 

összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 

1.o.)  (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyúj-

tani. 

 

(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 

1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használ-

hatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott 

kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) 

bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében 

történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. 

 

(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 

figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására al-

kalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt 

megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmá-

ról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi. 

 

(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.cikk (2) bekezdése sze-

rinti,egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt meg-

előző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt cse-

kély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja 

meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében 

végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 

véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az át-

váltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcso-

latos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22) Korm. ren-

delet 35. §- a alapján kell eljárni. 

 

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Eu-

rópai Unió működéséről szóló szerződés 107 és 108. cikkének az általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatá-

sokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek 

(HL L 114., 2012.4.26., 8.o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 

360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A 

1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély ösz-

szegű támogatásokról szóló rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támoga-

tással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 

felső határig halmozható. 

 

(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatko-

zásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott 

állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi 

rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatáro-

zott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget. 
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(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támo-

gatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély 

összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi. 

 

(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig 

meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott kö-

teles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról 

az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. 

 2.§. 

 

(1) Az Ör. kiegészül egy új 5/A.§-sal: 

 

„5/A.§. 

Értelmező rendelkezések 

 

Jelen rendelet alkalmazásában: 

- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás, 

- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése 

szerinti vállalkozás.” 

 

3.§. 

 

(1) Az Ör. kiegészül az e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel.  

(2) Az Ör. kiegészül az e rendelet 2. melléklete szerinti 2. melléklettel.  

 

4.§ 

 

(1) E rendelet 2017. január hó 1. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2016. október 27. 

 

 

                         Kláricz János                                                    Pap-Szabó Katalin 

                          polgármester                                                               jegyző 

 

Kihirdetve, Bucsa, 2016. október 28. 

 

             Pap-Szabó Katalin 

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

bejelentése?  

Mivel több napirend, kérdés és bejelentés nem volt, a zárt ülést 16,30 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 Pap-Szabó Katalin      Kláricz János 

               jegyző        polgármester 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető 


