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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági, Kulturális Bizottsága 

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

310-2/2022. ikt.sz. 
 

2. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális, 

Bizottsága 2022. február 14-én (hétfőn) délelőtt 8,30 órakor megtartott nyilvános 

üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Fenyődi Attila, Mogyorósi Anikó, Polyák Jánosné tagok 
 

Távol maradt: Faluházi Sándor Attila tagok  
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester, Fábiánné 

Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 
 

Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr. 

Nagy Éva jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat és Fábiánné Szabó Erzsébet 

pénzügyi ügyintézőt. 
 

Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 

5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, 1 fő hiányzik. 

 

A hiányzó tag távolmaradását előre jelezte. 
 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fenyődi Attila bizottsági tagot. 
 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Fenyődi Attila bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Fenyődi Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok: 
 

1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester, 

 Márki Tiborné elnök 

 Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

 Dr. Nagy Éva jegyző 
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2./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi költségvetése véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester,  

Márki Tiborné elnök 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

Dr. Nagy Éva jegyző 
 

3./ Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester,  

Márki Tiborné elnök 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

Dr. Nagy Éva jegyző 
 

4./ Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetése véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester,  

Márki Tiborné elnök 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

Dr. Nagy Éva jegyző 
 

5./ Bejelentések 
 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek 

a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése 

véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetése véleményezését. 

Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt van-e a napirendi ponttal 

kapcsolatban kiegészíteni valója? 

 

Fábiánné Szaó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Elmondta, hogy nincs kiegészítése, ha van 

kérdés, azt szívesen megválaszolja. 

 

Márki Tiborné elnök: Mivel nem volt megkérdezte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy van-e ezzel 

kapcsolatosan kiegészíteni valója? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A személyi változások az anyagból láthatók, mentek nyugdíjba 

dolgozók, jöttek új személyek. 2022 évben három jubileumi jutalom kifizetése várható, ezt a 

költségvetésben előkészítették. Ha van kérdés, szívesen válaszol. 

 

Polyák Jánosné tag: Azt kérdezné, hogy a személyi változások a költségvetésbe be vannak 

tervezve? A mini bölcsődének külön költségvetése lesz? 
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Dr. Nagy Éva jegyző: A személyi változások miatt előirányzati módosításokkal nem kell 

számolni. 

A bölcsődének külön költségvetése lesz, ott előre kalkulálni nem tudtak, mivel májusban 

tudnak igényelni rá finanszírozást. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a tagokat, hogy van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

Dr. Nagy Éva jegyző: Még annyi kiegészítést tenne, ami az anyagban is látható, hogy 

Kertészsziget Önkormányzatának nincs már fennálló tartozása, a tavalyi évben rendezésre 

került minden. 

 

Polyák Jánosné tag: A BUCSA-ÉP Kft-nek van nagyobb ügye. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez igaz, de azt el szeretné mondani, hogy a közel 10.000.000 Ft-os 

lakossági tartozásból már közel 2.000.000 Ft befizetésre került. Folyamatosan dolgoznak 

ezen. 

 

Márki Tiborné elnök: Megköszönte a kiegészítést.  

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még valakinek a napirenddel 

kapcsolatosan kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki 

elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi költségvetése tervezetét, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

3/2022.(II.14.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése 

tervezetének véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetés tervezetét véleményezte, elfogadja és a képviselő-testület felé is, az előterjesztés 

mellékleteként feltüntetett részletezéssel elfogadásra javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Kláricz János polgármester 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi költségvetése 

véleményezése 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár 2022. évi költségvetése véleményezését. 

Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt, hogy van-e ezzel kapcsolatban 

kiegészíteni valója? 
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Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: A tavalyi évhez hasonlóan készült a tervezés.  

A garantált bérminimum emelkedése miatt a személyi juttatások is emelkedtek, egyéb 

változás nincs. 

 

Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy az egyéb szolgáltatásnál az összeg mit takar? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet: A falunap lett betervezve, bár a tavalyi évben elmaradt. Van más 

egyéb szolgáltatása is a Faluháznak, ilyen a szemét szállítás díja, bank költség, stb. 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A béremelkedésről beszéltek már, annyit hozzáfűzne, hogy 510.000 Ft 

kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat, ez az összeg sajnos 1 főnek a béremelkedését 

sem fedi le. 

 

Márki Tiborné elnök: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi 

költségvetése tervezetét elfogadja és a képviselő-testület felé is jóváhagyásra javasolja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

4/2022.(II.14.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi költségvetése tervezetének 

véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi költségvetés 

tervezetét véleményezte, elfogadja és a képviselő-testület felé is, az előterjesztés 

mellékleteként feltüntetett részletezéssel elfogadásra javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Kláricz János polgármester 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzata 2022. évi költségvetése véleményezését. 

Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy az 

önkormányzatnál sincs nagy változás. A kiadások tekintetében a 2021. évet vették alapul. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte jegyző asszonyt van-e kiegészíteni valója? 
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Polyák Jánosné tag: Szeretné megjegyezni, hogy nagyon tetszik neki a munkaanyag. 

Részletes, jól átlátható. A piacnál látja, hogy ugyanannyi bevétellel és kiadással számolnak. A 

piacról milyen lakossági visszajelzések érkeztek? 

 

Kláricz János polgármester: A parkolás tekintetében érkeztek jelzések, de mostanra már beállt 

a megszokott rutin. Maga a piac igényes környezetű, a régi árusok mellett jöttek újak is. 

Egyfajta közösségi térré nőtte ki magát a piac. 

 

Mogyorósi Anikó tag: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban kérdezné, hogy a bölcsődei 

étkeztetés hogyan fog megvalósulni? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez jelenleg kidolgozás alatt van. Az élelmezés vezető már kalkulálja az 

étrendet a kalóriák alapján, a rezsiköltség alapján. Az elkészült anyag után tudnak a 

pénzügyes kollégák számolni. Az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet 

fogják módosítani. Arról volt már szó, hogy a térítésmentes étkeztetés hasonló elbíráláson fog 

alapulni, mint az óvodánál. Úgy tervezik, hogy szolgáltatási díjat nem fognak kérni, egyedül 

az étkezésért kell majd fizetni, ha nem jogosultak ingyenes étkeztetésre. 

 

Kláricz János polgármester: Várhatóan márciusban megtörténik a bölcsőde átadása, ezt 

követően tudnak működési engedélyt kérni. Bízik benne, hogy ez hamar le fog zajlani és 

májusban tudnak nyitni. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése tervezetét elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

5/2022.(II.14.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés tervezetének véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság Bucsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 

tervezetét véleményezte, elfogadja és a képviselő-testület felé is, az előterjesztés 

mellékleteként feltüntetett részletezéssel elfogadásra javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Kláricz János polgármester 

  Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetése 

véleményezése 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetése véleményezését. 
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Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs: Elmonda, hogy nincs kiegészítése.  

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Kláricz János polgármester: A költségvetés megtervezése nehezen indult a béremelkedések 

miatt, de úgy látja, hogy biztonsággal teljesíthető. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi 

konszolidált költségvetése tervezetét elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja. 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

6/2022.(II.14.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetési  

rendelettervezetének véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság Bucsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés 

tervezetét véleményezte, elfogadja és a képviselő-testület felé is, az előterjesztés 

mellékleteként feltüntetett részletezéssel elfogadásra javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

  Kláricz János polgármester 

  Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző 

  Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Bejelentések 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

 

Mogyorósi Anikó tag: Azt szeretné megkérdezni, hogy a faluban van-e esetleg tervezve 

rágcsáló irtás? Egyre több helyről hallja, hogy magánúton oldják meg a rágcsálók irtását. 

 

Kláricz János polgármester: Faluszinten érkeznek visszajelzések a rágcsálók, vagyis 

patkányok elszaporodásáról. Azt is tudják, hogy a lakosság zöme igyekszik ennek elejét 

venni. Az önkormányzat kötelezettsége az intézmények és a közterek rágcsáló irtása. Azt 

mindannyian jól tudják, hogy a patkányok ott tudnak elszaporodni, ahol jó rejtek helyük van, 

azaz a rendezetlen portákon. Az önkormányzat és jegyzőasszony ezek ellen évek óta 

igyekszik fellépni. Évente két-három alkalommal küldik a gazos ingatlanoknak a 

felszólításokat. 

Pár mondatban szeretné tájékoztatni a tagokat arról, hogy az elmúlt másfél hónapban a 

választások miatt kijött az összes pályázati lehetőség. Sok pályázatot megcéloztak, ebből már 

kettőről tudják, hogy sikeres volt. Az egyik a központi háziorvosi rendelő létesítése a másik 

pedig a csapadék- vízelvezető rendszer második üteme. 
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Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel a Gazdasági, Kulturális Bizottság mai ülésén a bizottsági tagok részéről sem merült fel 

egyéb kérdés és hozzászólás, ezért az ülést 9,15 órakor bezárta.   

 

 

kmf. 

 

 

 

 Márki Tiborné                                                 Fenyődi Attila 

a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke  a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja 

   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

jegyző 

 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


