Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
351-19/2019.
19. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-én
(kedden) délután 13,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula,
Faluházi Sándor Attila, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők
Távol maradt: Földesi Györgyné képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva jegyzőt
és az ülést megnyitotta, megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, hiányzó 1 fő.
A napirendi pontokat javasolta kiegészíteni még egy napirendi ponttal, amely a következő:
2./ A 001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága pót-tagjának megválasztása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
A meghívóban kiadott és az újonnan felvett második a napirendi ponttal kiegészített
napirendek a következők:
1./ A helyi választási bizottság tagjainak és pót-tagjainak megválasztása
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
2./ A 001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága pót-tagjának megválasztása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
3./ Az önkormányzat tulajdonát képező YCH-677 forgalmi rendszámú BELORUSZ traktor
értékesítéséről szóló döntés meghozatala
Felelős: Kláricz János polgármester
4./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
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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: A helyi választási bizottság tagjainak és pót-tagjainak megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a helyi választási
bizottság tagjainak és pót-tagjainak megválasztását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Kitűzésre került a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása 2019. október 13. napjára.
Az írásban kiadott elterjesztés részletesen tartalmazza
A helyi választási bizottság három tagjára és kettő pót-tagjára az alábbiak szerint teszek
indítványt:
Indítványozom
1) a helyi választási bizottság tagjának megválasztani:
• Szalainé Milánkovics Éva Mária 5527 Bucsa, Kanizsai 19. szám
• Lépné Kovács Erzsébet 5527 Bucsa, Bocskai utca 11/B. szám
• Ruzsányi Jánosné 5527 Bucsa, Baross utca 16. szám alatti lakosokat.
2) a helyi választási bizottság pót-tagjának megválasztani:
• Fazekas Józsefné 5527 Bucsa, Kossuth utca 38. szám
• Bakk-Molnár Tímea 5527 Bucsa, Kisfaludy utca 25. szám alatti lakosokat.
Ezek a személyek több éven keresztül látták már el a helyi választási bizottság tisztségüket,
pontosan, odafigyeléssel, a törvényesség betartásával.
Lakcímük a településen van és a központi névjegyzékben szerepelnek (ez a választási
rendszerben ellenőrzésre került.)
Velük szemben jelenleg összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, melyről nyilatkozatot tettek és
előzetes megbeszélés alapján megválasztásuk esetén vállalják a helyi választási bizottsági
munka ellátását.
Javaslom a megválasztásukat.
Kláricz János polgármester: Javasolja az elhangzottak szerint a határozat meghozatalát.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése,
kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásával
egyetért.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
68/2019.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
A helyi választási bizottság tagjainak és pót-tagjainak megválasztása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi választási bizottság három tagjaként
és kettő pót-tagjaként az alábbi személyeket választja meg:
1./ a helyi választási bizottság tagjaként:
• Szalainé Milánkovics Éva Mária 5527 Bucsa, Kanizsai 19.
• Lépné Kovács Erzsébet 5527 Bucsa, Bocskai utca 11/B.
• Ruzsányi Jánosné 5527 Bucsa, Baross utca 16.
2./ a helyi választási bizottság pót-tagjaként:
• Fazekas Józsefné 5527 Bucsa, Kossuth utca 38.
• Bakk-Molnár Tímea 5527 Bucsa, Kisfaludy utca 25.
Felelős: Dr. Nagy Éva a Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A 001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága pót-tagjának
megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a 001. számú
szavazókör Szavatszámláló Bizottsága pót-tagjának megválasztását.
Mivel az egyik pót-tag lemondott, új pót-tagot szükséges választani.
Dr. Nagy Éva jegyző: 2018. évben az országgyűlési képviselők választása előtt a képviselőtestület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok három tagját és két póttagját.
Márki Tiborné Bucsa, Bocskai utca 17. szám alatti lakos, aki az 001. számú szavazatszámláló
bizottság pót-tagjává lett megválasztva 2019. augusztus 27-én lemondott a pót-tagságáról.
Mivel a pót-tagság megszűntetése lemondással történik, új pót-tagot kell választani, hogy az
önkormányzati választáson az 001. számú szavazatszámláló bizottság megfelelő létszámmal
tudjon működni.
A pót-tagok akkor lépnek be a szavazatszámláló bizottság munkájába, ha a választás napján a
megválasztott és megbízott (delegált) tagok száma 5 fő alá csökken.
Márki Tiborné 001. számú szavazatszámláló bizottság pót-tagjának lemondása miatt az új
pót-tag, mint a helyi választási iroda vezető teszek indítványt.
A Ve. 17. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság választott pót-tagjának csak az
választható meg, akinek lakcíme a településen van, és a központi névjegyzékben szerepel.
Kláricz János polgármester: Indítványozom az 001. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztani: Jenei Imréné Bucsa, Akácos utca 8. szám alatti lakost.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 001. számú
szavazatszámláló bizottság pót-tagjának Jenei Imrénét (Bucsa, Akácos u. 8.) megválasztja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
69/2019.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
A 001. számú szavazatszámláló bizottság pót-tagja megválasztása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község 001. számú
szavazatszámláló bizottság póttagjának Jenei Imréné Bucsa, Akácos utca 8. szám alatti
lakost megválasztja.
Felelős: Dr. Nagy Éva Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonát képező YCH-677 forgalmi rendszámú
BELORUSZ traktor értékesítéséről szóló döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az önkormányzat
tulajdonát képező YCH-677 forgalmi rendszámú BELORUSZ traktor értékesítéséről szóló
döntés meghozatalát.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat használatában három traktor van,
legutóbb a közfoglalkoztatási programban is beszerzésre került egy jármű, ezért javasolja,
hogy a legkisebb teljesítményű traktort értékesítéséről hozzon döntést a testület.
Elkészült a traktor értékbecslése, amely 2,2 millió forint.
Javasolja, hogy a traktor eladási árát 1,5 millió forintban határozza meg a testület, és hirdesse
meg az interneten is, úgy hogy az ajánlatokat két héten belül lehessen megtenni.
Kérte a képviselők kérdéseit, véleményét.
A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.
Szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az MTZ-820
típusú BELORUSZ gyártmányú traktor értékesítésre történő meghirdetésével, 1,5 millió
forint áron.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
70/2019.(VIII.27.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat tulajdonát képező YCH-677 forgalmi rendszámú BELORUSZ
traktor értékesítéséről szóló döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre kínálja Belorusz
gyártmányú MTZ-820 típusú jó állapotú élénkpiros mezőgazdasági munkagépét.
Meghirdetési ár: 1,5 millió forint nettó ár.
Az ajánlatokat 2019. szeptember 5. napjától 15 napon át
2019. szeptember 20. napjáig lehet megtenni,
Felelős: Dr. Nagy Éva Helyi Választási Iroda vezetője
Határidő: értelem szerint
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4./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése,
hozzászólása a Bejelentések napirendi pontban?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 13,30 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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