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Gazdasági, Kulturális Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
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2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális,
Bizottsága 2020. február 26-án (szerdán) délután 13,00 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 tag
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi munkatárs, Harmati Gyula alpolgármester, a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár Intézményvezetője
Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr.
Nagy Éva jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat, Balázs Ferencné pénzügyi
munkatársat és Harmati Gyula alpolgármester urat, a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár
intézményvezetőjét.
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 Mogyorósi Anikó bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Mogyorósi Anikó bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Mogyorósi Anikó bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat módosítás
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
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2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat
módosításának véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetése módosításának
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési rendelettervezetének
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
6./ Tájékoztatás a Kertészsziget Község Önkormányzatával megkötendő fizetési ütemezésre
vonatkozó Megállapodásról
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
7./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi Szolgáltatási Tervének véleményezése,
jóváhagyása
Előadó: Harmati Gyula intézményvezető
8./ 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 több napirendi pont 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.
Márki Tiborné elnök: A napirendek sorrendjének cseréjét szeretné kérni, mivel Harmati
Gyula intézményvezető jelezte, hogy a napirendek közül a hetedik napirendi pontot vegyék
előre második napirendi pontnak.
Kérte a bizottság tagjait, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjen jelezni.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 7. napirend előrehozatalával egyetért.
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1. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat
módosítás véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat módosítás véleményezését.
Az anyagot a bizottság tagjai megkapták. Kérte a jelenlévőket, mondják el véleményüket,
észrevételüket, és tegyék fel kérdéseiket.
Kláricz János polgármester: A teljesítésekhez a pénzügy elkészítette az előirányzatok
módosítását, ez így az előirányzatok a tavalyi féléves gazdálkodást mutatják.
Arról már tárgyaltak, hogy mennyire képezte az alapján az idei költségvetésnek a tavalyi
kiadás, és bevétel. Ha további kérdések merülnek fel, akkor mélyebben is át lehet beszélni.
Három fő bérének kiadását és a falunapi kiadásokat tervezték, a bevétel pedig az állami
normatíva bevétel és az intézmény saját bevétele.
A 2019. évi költségvetésben még csak az intézményvezető bére jelentkezett, más egyéb
bérjellegű kiadás még nem szerepelt, az idei költségvetésben az intézményvezető
közalkalmazotti bére, és két fő a garantált bérminimummal van tervezve.
Márki Tiborné elnök: 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 Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat módosítását, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
6/2020.(II.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Kóti Árpád Faluház és Könyvár
2019. évi módosított költségvetési előirányzat véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottság a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2019. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 3.930.324.-forint
főösszegben határozza meg. Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
módosított előirányzat költségvetési rendeletbe beépítését.
Határidő: azonnal
Felelős:
Márki Tiborné– Gazdasági, Kulturális Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné – Pénzügyi főmunkatárs
2. napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi Szolgáltatási Tervének
véleményezése, jóváhagyása
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2020. évi Szolgáltatási Tervének véleményezését, jóváhagyását.
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Megkérdezte Harmati Gyula intézményvezető urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni a kiküldött
anyaghoz?
Harmati Gyula intézményvezető: Néhány mondatot szeretne hozzátenni a kiküldött anyaghoz,
a kérdésekre pedig szívesen válaszol.
A anyag a tavalyi év beszámolója, és az idei év munkaterve, és amely munkatervben szerepel
a szolgáltatási terv is. Ezt a dokumentumot a 2018 évben megjelent minisztériumi rendelet
alapján készítették meg, amely kibontja a törvényben meghatározottakat az intézmény
működtetésére vonatkozóan.
A rendeletet a tavalyi évben működő intézmények tudták alkalmazni, és előjöttek olyan nem
várt hibák, amelyre a törvényalkotók nem gondolhattak, és amelyek valószínűleg módosításra
fognak kerülni, most nemcsak munkatervet, és programtervet, hanem szolgáltatási szervet is
szükséges készíteni.
A törvény a közművelődési intézmények működtetését alapszolgáltatások nyújtásához köti.
Hét alapszolgáltatást sorol fel a rendelet, amely pl. az amatőr művészeti csoportok
működésének helyszínétől a kulturális gazdaságfejlesztésig terjed, és mivel a Kóti Árpád
Faluház és Könyvtár művelődési ház intézményi besorolású, azért a hét alapszolgáltatásból
hármat kötelező biztosítani. Lehet mind a hetet is, de nyilván azt megfelelő személyi
feltételekkel bírna.
A szolgáltatási tervet kell konkrétan elfogadni március 1-jéig, viszont a beszámolót elég lett
volna májusban benyújtani, most egyidejűleg elkészült a beszámoló, a munkaterv és a
szolgáltatási terv is.
A Nemzeti Művelődési Intézet kiadott egy sablont, és ezt a sablont használták a szolgáltatási
terv elkészítéséhez, és ezt a dokumentumot kell majd az intézményben, és az önkormányzat
honlapján közzétenni.
A művelődési közösségek működésének segítése amit vállal az intézmény, és vannak olyan
események amelyek közvetlenül a közművelődéshez nem sorolhatóak, de ezeket is bevették a
szolgáltatási tervbe. Illetve vannak hagyományos kulturális értékeket célzó programok, és
ezeket sorolták még bele a munkatervbe, továbbá vannak egyéb nem kötelezően ellátandó
feladatok, ide került a falunap.
Ez egy szemléletváltás lenne, mivel a közművelődési normatíva nemcsak a falunapra
költhető, hanem azokra közösségekre is, amelyek a település életében hasznos szerepet
játszanak. Több klubbot fognak működtetni. Nagyon bízik benne, ha megnyílik a Magyar
Faluprogramban a nemzeti identitás erősítése című pályázat, akkor abban programokra
ötmillió forintig lehet pályázni, és abban a pályázatban sikert fognak elérni, akkor lehetőség
lesz egy közösségi szervező foglalkoztatására is és elérik céljaikat, vágyaikat.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy a lakossági programok, projektek sorban lévő
tevékenység, olyan mint az otthon melege program?
Harmati Gyula intézményvezető: Tavaly 60 főnek készítették el az otthon melege programban
a pályázatát, melyet mindenki megkapott, csak azok nem, akik nem utólag nem tudtak vele
élni, de ha ezt forintosították volna, 2,5 millió forint körüli összeg lenne.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy milyen program a Komatál program?
Harmati Gyula intézményvezető: A Komatál programot már meg is hirdették. Régen volt
olyan hagyomány, hogy a hazatérő kismamának főztek a rokonok. A komatál közösség
legalább 6 fő, és legfeljebb 12 fő, ha regisztrálnak, akkor kapnak komatálat, komakendőt és
kosarat. Frissen szült kismama látogatását jelenti 12 napig.
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Márki Tiborné elnök: Ezt nemcsak a kismamáknál, hanem a betegségből a kórházból hazatért
beteget is lehetne látogatni, akinek nincs hozzátartozója, aki ellátja a lábadozó időszakban.
Előfordult egyszer, hogy az ünnepek alatt hozzátartozók nélkül maradt fagyásos sérült illetőt
az idősek klubja vezetője, és akkor, mint családsegítő szolgálat vezetője láttak el főtt étellel.
Harmati Gyula intézményvezető: Elgondolkozhatnak ezen, országos szinten most az
elmondottakról van szó.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a válaszokat, megkérdezte, hogy van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi Szolgáltatási tervének
jóváhagyásával kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi
Szolgáltatási tervét jóváhagyja, 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:
7/2020.(II.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi Szolgáltatási Tervének
véleményezése, jóváhagyása
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi beszámolóját
a 2020. évi Munkatervét, valamint az abban szereplő Szolgáltatási tervét véleményezte,
jóváhagyta és Képviselő-testület felé is jóváhagyásra javasolja.
Felelős: Márki Tiborné GB elnök
Harmati Gyula intézményvezető
Határidő: értelem szerint
Harmati Gyula alpolgármester, a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézményvezetője távozik
az ülésről.
3. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
előirányzat módosításának véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
Megkérdezte, hogy a pénzügyi munkatárs szeretne-e kiegészítést tenni?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetését a 2019 első féléve óta nem módosították, de volt a bevételi oldalon emelkedés,
a két választás bevétele és esküvői bevétel. Ezzel meg kellett emelni az előirányzatokat, és
hozzá igazítani a kiadási oldalhoz, mert az évet így lehet lezárni.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még
valakinek kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.
évi költségvetési előirányzat módosítását 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:
8/2020.(II.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési előirányzat módosításának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 61 594 860.-forint
főösszegben határozza meg. Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
módosított előirányzat költségvetési rendeletbe beépítését.
Határidő: azonnal
Felelős:
Márki Tiborné–Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke
Balázs Ferencné – Pénzügyi főmunkatárs
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításának
véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
A Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjainak nem volt kérdése, kiegészítése.
Márki Tiborné elnök: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági,
Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosítását elfogadja, és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
9/2020.(II.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Bucsa Község
Önkormányzata 2019. évi költségvetésének fő összegét bevétellel kiadással egyezően
1 065 662 385.-forintban határozza meg.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község
Képviselő-testületének a költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: azonnali
Felelős: Márki Tiborné–Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
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5./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetése
módosításának véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetése előirányzat módosításának
véleményezését.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
A Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjainak nem volt kérdése, kiegészítése.
Márki Tiborné elnök: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági,
Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési előirányzat módosítását 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:
10/2020.(II.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Bucsa Község
Önkormányzata 2019. évi konszolidált költségvetésének fő összegét bevétellel kiadással
egyezően 1 072 418 858.-forintban határozza meg.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község
Képviselő-testületének a költségvetési rendelet módosítását.
Felelős: Márki Tiborné–Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnali
6./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési
rendelettervezetének véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési rendelet tervezetének véleményezését.
Megkérdezte a polgármester urat, a pénzügyi előadót, van-e kiegészítésük?
Kláricz János polgármester: Előzetesen már tárgyalta a Gazdasági, Kulturális Bizottság Bucsa
Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését.
Most újabb körben került napirendre az előterjesztés, de nagyobb átdolgozás nem történt,
minden intézményi szinten megtörténtek a tárgyalások. Szigorú gazdálkodást, szűk keretekkel
kell megvalósítani.
Azokat a kiegészítő normatívákat tervezték hiányként, amit tud az önkormányzat, hogy meg
fog kapni évközben, és előirányzat módosítással kerül majd minden a helyére.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy van-e még kérdés,
hozzászólás a tagok részéről?
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Kérdés és hozzászólás nem volt. Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetés
tervezetét.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2020.(II.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetés tervezetének
véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Kulturális Bizottsága a
Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi konszolidált költségvetésének fő összegét bevétellel
kiadással egyezően 387 886 798.-forintban elfogadja, és a Képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község
Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását.
Felelős: Márki Tiborné – Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnali
6./ napirendi pont: Tájékoztatás a Kertészsziget Község Önkormányzatával megkötendő
fizetési ütemezésre vonatkozó Megállapodásról
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a tájékoztatást a
Kertészsziget Község Önkormányzatával megkötendő fizetési ütemezésre vonatkozó
Megállapodásról.
A múltkori ülésen tárgyalták Kertészsziget Község Önkormányzat polgármestere Csordás
László által vállalt fizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó vállalását Bucsa Község
Önkormányzata felé történő tartozásai megfizetésére. Ennek tudatában tervezhető volt Bucsa
Község Önkormányzata költségvetése.
Elhangzott május hónap is, és szeptember hónap is. Csordás polgármester úr az akkori szóban
elhangzott véghatáridőket (május és szeptember) nem tudja vállalni, amit biztonsággal tud
vállalni az 2020. december 31. Hitelesen csak így tudja vállalni a határidőket.
A megállapodás pedig úgy készült el, amennyiben nem teljesíti, akkor Bucsa Község
Önkormányzata komoly lépéseket tesz.
A most előkészített megállapodás megfelelő határidőket tartalmaz, amennyiben nem teljesíti a
hozzájárulását Kertészsziget, akkor Bucsa Község Önkormányzata komoly lépéseket tehet, az
egyik az volt, hogy minden hónap 5. napjáig kell teljesíteni az idei évi hozzájárulását, abban
elmaradása nem lehet.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a hozzászólást. Megkérdezte van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja a Kertészsziget Község Önkormányzatával megkötendő fizetési
ütemezésre vonatkozó Megállapodást.
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A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2020.(II.26.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Tájékoztatás a Kertészsziget Község Önkormányzatával megkötendő
fizetési ütemezésre vonatkozó Megállapodásról
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Kertészsziget Község Önkormányzatával megkötendő
fizetési ütemezésre vonatkozó megállapodást az e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
megismerte.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Határidő: értelem szerint
1. melléklet
Megállapodás
Bucsa Község Önkormányzata 5527 Bucsa Kossuth tér 6. részéről Kláricz János polgármester,
valamint a Kertészsziget Község Önkormányzata 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1. részéről Csordás
László polgármester, megállapodást kötnek Kertészsziget Község Önkormányzata fennálló
tartozásainak fizetési ütemezését illetően az alábbiak szerint:
1./ Felek rögzítik, hogy a szerződés aláírásának időpontjában Kertészsziget Község
Önkormányzata az alábbi összegekkel tartozik Bucsa Község Önkormányzatának:
- Óvoda: 2018. évről: 847.783.- Ft
Kertészsziget Község Önkormányzata vállalja, hogy a fenti összeget 2020. február 29. napjáig
megfizeti Bucsa Község Önkormányzatának.
- Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal elmaradt finanszírozása
2017. évről:
55.193.- Ft
2018. évről: 2.569.789.- Ft
2019. évről: 2.563.685.- Ft
Összesen: 5.188.667.- Ft
Kertészsziget Község Önkormányzata vállalja, hogy a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal elmaradt
finanszírozásából 2020. december 31. napjáig megfizeti Bucsa Község Önkormányzatának a 2017. és
2018. évről nyilvántartott tartozásait, összesen: 2.624.982.-Ft összeget. Vállalja továbbá, hogy a 2019.
évről fennmaradó 2.563.685.- Ft tartozást pedig 2021. május 31. napjáig fizeti meg Bucsa Község
Önkormányzatának.
2./ Felek rögzítik, hogy ha Kertészsziget Község Önkormányzata a fenti fizetési ütemezésnek nem tesz
eleget, vagy a 2020. évre a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében megállapított
települési hozzájárulás havi összegét (378.959.-Ft/hó összesen: 4.547.504.- Ft/2020. év) nem, vagy
késedelmesen teljesíti Bucsa Község Önkormányzata jelen megállapodást egyoldalúan, azonnali
hatállyal jogosult felmondani és adósságrendezési eljárást kezdeményezni, továbbá kezdeményezni
fogja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetését.
3./ Ezen megállapodást Bucsa Község Önkormányzata …../2020. (II…..) Kt. határozatával,
Kertészsziget Község Önkormányzata ……./2020. (II……) Kt. határozatával fogadta el.
Bucsa, 2020. március……..
Kláricz János
polgármester

Csordás László
polgármester
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8. napirendi pont: Bejelentések
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot a bejelentéseket.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a kamionok parkolása megoldódott-e?
Kláricz János polgármester: Átmeneti megoldás alakult ki, a kamionok kiparkoltak a Déli sor
utcai területre, (Kossuth u. 2. ingatlannal szembe) és az önkormányzat felvette a kapcsolatot a
kamionokat üzemeltető cégekkel. A cégek nyitottak a tárgyalásra, és arra hogy valamilyen
hozzájárulást fognak nyújtani ahhoz, hogy a kamionok parkolása biztonságos legyen.
Polyák Jánosné tag: Megköszönte, örül, hogy van már alternatíva, ez mindenképpen
előrelépést jelent.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a Belügyminisztérium elfogadta az
önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási programját, és ebben a programban is van
tervezve jelentős mennyiségű zúzottkő. Már itt is jelezte az önkormányzat, hogy másfajta
minőségű zúzottkőre tartana igényt, nem a barna színű, aszfalt alá való nagyobb követ, hanem
a kisebb méretűt szeretné szállíttatni, illetve abban mindenképpen változtatni szeretnének,
hogy március 15 után, ha megérkezik az első szállítmány akkor folytatja az önkormányzat a
terítést, de kézi munkaerővel lapátolással, konkrétan a kátyúk feltöltésével, megerősítésével.,
Két utca, a Kanizsai (itt a közig) és a Deák Ferenc utca (teljes hosszban) vonatkozásában még
várja az önkormányzat az ALFÖLDVÍZ Zrt módosított költségvetési kiajánlást, az ivóvíz
vezeték rekonstrukciójára, mivel erre a két utcára nyert az önkormányzat aszfalt út építését.
Az aszfaltút 3 m 30 cm-es szélességben, és az ingatlanok előtt egy-egy méter kocsi kiállással
készülne el. A Deák utca esetében a bekötővezetékek cseréje indokolt.
Két éve van az önkormányzatnak a pályázat megvalósításra, reméli, hogy már ebben az évben
esetleg ősszel elkezdődhet a munka.
Elmondta, hogy a Területi Operatív Programban nyert a bölcsőde pályázat, a Bucsa, Kossuth
tér 2. ingatlan megvásárlása az ügyvéd előtt elő van készítve, a jövő héten aláírhatja minden
tulajdonos. Ezt követően két héten belül az önkormányzat a szabad kapacitása terhére
elkezdené az ingatlant bontani, hogy mihamarabb akár még az idei évben a kivitelezés
megkezdődhessen.
A piac elkészült, az önkormányzat egy NAV-os állásfoglalást vár, abban a tekintetben, hogy a
beruházásból áfaköteles bevételt kell képezni, mivel ezt a projektben vállat, és a piaci hely
jegy nem áfakörös bevétel, így az önkormányzatnak még kellő körültekintéssel kell
cselekednie, hogy helyesen járjon el és nyithasson a piac.
Márki Tiborné elnök: A településre a hídról levezető út veszélyére hívta fel a figyelmet,
elhelyeztek egy 40-es táblát, ez nem elég megoldás. Megkérdezte, hogy milyen lépéseket
lehetne tenni annak érdekében, hogy az út járhatóbb legyen?
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy minden alkalmat, lehetőséget megragad ahhoz,
hogy elmondja az településre bevezető út, és a Bucsa – Füzesgyarmat közötti út rossz
állapotát. A napokban is Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vett részt, ahol célzottan
jegyzőkönyvbe mondja az út rossz állapotát (írásban legen a jelzés) és azt, hogy sokkal több
baleset történik, csak nincs személyi sérülés és nincs erről adat.
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Az idei évi költségvetésében a közútnak 6 km hosszú szakasz felújítása van előirányozva. Ki
lehetne jelölni 6 km hosszú távot, amelynek a felújítása jelentősen növelné az út állapotát.
Tehát hivatalosan is elmondja a panasztételt, dolgozik rajta, azt is tudják, hogy nagyon sok
rossz út van a megyében, foglalkoznak ezzel.
Faluházi Sándor tag: A biharnagybajomi szakaszt is feljavítják, ez eredményezheti a forgalom
csökkenését ebben az irányban.
Kláricz János polgármester: Ha az előirányzott 6 km ott lesz felhasználva, ahol a
legszükségesebb, akkor jelentősen javulni fog az utak járhatósága.
Polyák Jánosné tag: Évek óta beszélnek arról, hogy a nagyobb járművek közlekedése
korlátozott a Bocskai utcán, mivel az utca végén probléma van az út melletti fák közelsége
miatt.
Megjegyezte, hogy a temető mellett nagyon szép munkát végeztek, a levágott gallyakat is
elszállították.
Kláricz János polgármester: Továbbítani fogja a munka elvégzéséért a pozitív hozzászólást, a
Bocskai utca végén lehet, hogy nem elkerülhető, hogy kiszedjék az összes fát, nagyon az árok
mederben vannak, erre hamarosan sor fog kerülni.
Polyák Jánosné tag: A megoldást az önkormányzat fogja megválasztani, csak azt kérné, hogy
a közlekedés legyen biztosított. Védené a fákat, elég lenne, ha fel lehetne úgy gallyazni, hogy
közlekedni lehessen a nagyobb mezőgazdasági járművekkel.
Kláricz János polgármester: Feljegyezte, és szándék is van arra, mivel a közeli gyümölcsös
locsolása miatt is szükséges lesz, hogy a fákat kiszedjék, de ha nem jutnak oda hogy a tuskó
kiszedését is elvégezzék, az idő és a férfi munkaerő miatt, akkor is fel fogja gallyazni az
önkormányzat a fákat.
Nagyon kevés férfi munkaerő közfoglalkoztatott lesz a közeljövőben az önkormányzatnál,
most már elmondható lesz, hogy szakember nélkül marad az önkormányzat.
Polyák Jánosné tag: Szeretné jelezni, hogy a régi szeméttelep mellett a mostani szeles időben
nagyobb mennyiségben letört az olajfák gallya, melyeket többször lehúzták az útról, de
újabbak is törtek le. Megkérdezte, hogy kezeli ezt az önkormányzat, vagy nem lesz gond, ha
elszállítják onnan?
Kláricz János polgármester: Minden megváltott humán erőforrás kiváltásáért köszönettel
tartozik az önkormányzat, mert nehezen érnek oda bárhova is. Előre is megköszöni, ha össze
lennének szedve az ágak.
Itt szeretné megjegyezni, hogy a brikettálással kapcsolatosan kezdődtek meg az egyeztetések,
és megbeszélések. A gyakorlati módszerrel kapcsolatosan minden segítséget megadott egy
szakértő, azt is elmondta, hogy hogyan működik a folyamat, hogyan tudják az aprítékot
elhasználni, hogyan lehet a brikettálást elérni. Nem cél az, hogy tovább gyűjtsék a fa
hulladékot, hiszen az is nagy kihívás lesz, hogy a felhalmozott mennyiséget feldolgozzák.
Az aprítékot használta fel eddig is az önkormányzat, és a közfoglalkoztatásban is ezzel tudott
elszámolni. Brikettálásra még nem került sor, mert ahhoz további hozzávaló szükséges (ocsú,
mag stb.)
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Nagy nyomással dolgozik a brikettáló, szétlövi a fadarabokat, veszélyes, ezért ezt a gépet egy
zárt helyen fogják elhelyezni a Kossuth utca 22 ingatlanba, az udvaron pedig a többi
alapanyagot, fát, szalmát stb. Ezzel folyamatosan foglalkoznak.
Faluházi Sándor tag: Az aprítékot nem lehet brikettálni, csak további hozzáadott anyaggal,
szalmával, adalékkal….stb.
Kláricz János polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzatával is szeretnének
összedolgozni, és kipróbálni például kukorica szárral is.
Faluházi Sándor tag: Érdekes ez, mert máshol készítenek fából fa aprítékból brikettet,
biztosan van ennek akkor megfelelő technológiája, amit viszont itt nem ismert.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a darált nád nem lenne-e segítség. Ezt azért is
kérdezi, mert szeretné kérni a külterületi csatornák karbantartását előtérbe helyezni, mivel
egy nagyobb esővel nagyobb gondok lehetnek.
Kláricz János polgármester: A darált nádról technológiailag nem tud választ adni, segítene-e a
brikett helyzetén. A Bucsai Agrár Kft-vel megállapodásban van az önkormányzat a gémes
zúzó használatára, viszont az önkormányzat szakember hiányban van, aki a munkát
elvégezze. Bár most már van két fő traktoros az önkormányzatnál. A gémes zúzó nagyon jó
eszköz, sokat segít a csatornák rendben tartásában.
Polyák Jánosné tag: A csatornák rendben tartása az önkormányzat feladata, vagy a vízügy
feladata?
Kláricz János polgármester: Az összes külterületi csatorna az állami kezelésben van. Javul a
hozzáállás, mert ami külterületről induló, de belterületi végződésben van, az az önkormányzat
feladata. Például a Bocskai utcáról induló csatorna karbantartása a befogadóig az
önkormányzat feladata. Ebben együtt kell működniük, a megfelelő és ideális vízszint
megtartásában.
Polyák Jánosné tag: Nem lenne semmi baj, ha mindig a megfelelő szinten tartanák a befogadó
vízszintjét.
Márki Tiborné elnök: Szeretné elmondani, hogy a Bocskai utcai általános iskola előtti
közlekedés nagyon balesetveszélyes, arra menni járművel nagyon nehéz, a szülők a úttesten
várakoznak a gyerekekre, előfordul, hogy a gyerekek kiszaladnak a szülőkhöz.
Kláricz János polgármester: A végleges megoldáshoz a Bocskai utcában a sövényt javasolná
kiszedni, és olyan tereprendezést végezni, ami lehetővé tenné a járművek halszálkában történő
parkolását. Nem olyan extra beruházás, két év alatt közfoglalkoztatásban meg tudnák oldani.
A Bocskai utcai iskolánál erre fokozottan oda kell figyelni.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ugyanez az óvodánál is elmondható, mert ha a szülők viszik ki a
gyerekeket és a kiskapu nyitva marad, akkor nagyon gyorsan kiszaladhat az óvodás gyerek, és
már meg is lehet a baj.
Kláricz János polgármester: Az ottani árkot nem egyszerű lefedni, mert akkor a fákat ki kell
venni, parkolót kell kialakítani az óvodásokért érkező szülők, és gépkocsik számára.
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Dr. Nagy Éva jegyző: Bár az árok egy kisebb gyereknek visszatartó erő.
Kláricz János polgármester: A Kanizsai utca aszfaltozásánál meg kell találni a megfelelő
megoldást.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Bocskai utcai iskolánál a Bocskai utcai szolgálati lakás és az iskola
épülete között van egy rész, ahol esetleg lehetne parkolót kialakítani, ha a Bocskai utcán nem
akarják az járda és az út közötti részt elbontani.
Kláricz János polgármester: Lehet ezen gondolkodni, ötletelni.
Faluházi Sándor tag: Véleménye szerint akár mind a kettőt meg lehetne valósítani, akár
aszfalttal, akár helyi készítésű térkővel.
Akár meg lehetne kérdezni, hogy hány pedagógusnak van igénye az autóval történő
parkolásra, Egyre többen járnak a munkába gépjárművel. Továbbá az utca forgalma is
javulna, a balesetveszély csökkenne.
Polyák Jánosné tag: Bár falun vannak, de ha igény van rá akkor meg kell valósítani, parkolót
kell kialakítani. A kerítést nem lehet már beljebb tenni?
Kláricz János polgármester: Ha parkolót alakítanak ki, akkor azt mindenképpen olyan
burkolattal kell ellátni ami tartós. Jól át kell ezt gondolni, és megfelelő kivitelezést
megvalósítani. Nem elég a szórt kő, az aszfaltburkolat szükséges.
Polyák Jánosné tag: A temetőnél is szükséges lenne már parkoló kialakítása, ha nem is teszik
beljebb a kerítést, akkor a ravatalozó mögött ki lehetne alakítani, de oda elég lenne a zúzottkő
feltöltés is.
Faluházi Sándor tag: Egyetért a belső parkolóval, de kívül a kerítésen kívül is van annyi hely,
hogy megfelelően előkészített zúzottköves terítéssel készítik.
Szeretné megemlíteni, hogy szinte minden utcának az első 50 – 100 méter rossz állapotban
van, nagyon kátyús, le lehetne ereszteni a vizet a kátyúkból, hogy látható legyen melyik
milyen mély, a víz megáll benne.
Kláricz János polgármester: Meg kell ezt oldani, annak ellenére, hogy sajnos egyre kevesebb
a munkaerő. Most esőzés volt és megnézik az utcákat, leeresztik a vizet először a főutcán
fognak végigmenni, és utána az utcákban.
Polyák Jánosné tag: Az lenne a megoldás, hogy hosszú távon meg kell fizetni azokat az
embereket, akikre szükség van, mint például most a traktoros munkaerőt.
Kláricz János polgármester: Legalább kellene még a traktorosok mellé két, három ember,
akikkel a legfontosabb napi, havi tennivalókat el tudnák végezni.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a hozzászólásokat, a bizottság mai munkáját.
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Mivel a Gazdasági, Kulturális Bizottság mai ülésén a bizottsági tagok részéről sem merült fel
egyéb kérdés és hozzászólás, ezért az ülést 14,30 órakor bezárta.
kmf.

Márki Tiborné
a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke

Mogyorósi Anikó
a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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