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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-20/2015. iktatószám 

 

20. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 13-án (hétfőn) 

délután 14.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi 

Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó 

képviselők 

 

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 főből 7 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyet szeretne még kiegészíteni egy napirendi ponttal, 

amely a következő, és ezt javasolja 1. napirendi pontnak: 

 

Napirendi pontok: 

  

1./ Együttműködési Megállapodás megkötése a Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község 

Önkormányzata között 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésével 

kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bejelentések  

 

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

kiegészítése? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
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1. napirendi pont: Együttműködési Megállapodás megkötése a Bucsa Sport 

Egyesület és Bucsa Község Önkormányzata között 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, az Együttműködési 

Megállapodás megkötése a Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község Önkormányzata között.  

Tájékoztatta képviselőket, hogy a Bucsa Sport Egyesületnek fut egy TAO-s pályázata, és az 

önerő biztosításához az egyesület az önkormányzat anyagi segítségét kéri, visszatérítendő 

támogatás formájában, 3.000.000 Ft. 

Az egyesület számára az önkormányzat részéről eddig nem volt támogatás, hiszen 

összeférhetetlen is lenne, mert az egyesület elnöki tisztségét is ellátja.  

 

Kéri a testület tagjait, hogy az ügy fontosságára való tekintettel, jóváhagyó döntésüket adják 

ahhoz, hogy megkaphassa a támogatást az egyesület, és kamatmentesen fizethesse vissza. 

Több mint 9 millió forint az a támogatás, amit az egyesület kapna. A támogatást 

sportfejlesztési programra lehet felhasználni, 30 %-os önerővel. A sportfejlesztést a 

sportpálya bútorzatának felújítására, a sportöltöző bútorzatára, labdafogó háló elhelyezésére 

kispadok cseréjére lehet felhasználni, tehát kimondottan csak a sporttelepre használható fel. A 

saját erőt az egyesület ki fogja tudni termelni saját gazdálkodásából, csak a határidő, a július 

31-e van nagyon közel.  

A visszatérítésre augusztus 31. napjáig kell, hogy sor kerüljön.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy jóváhagyó döntésüket hozzák meg, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az Együttműködési Megállapodás megkötésével a 

Bucsa Sport Egyesület és Bucsa Község Önkormányzata között, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 61/2015. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

Együttműködési Megállapodás megkötése a Bucsa Sport Egyesület  

és Bucsa Község Önkormányzata között 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az e határozat mellékletét 

képező „Együttműködési Megállapodás” megkötésével a Bucsa Sport Egyesület és Bucsa 

Község Önkormányzata között, melynek értelmében Bucsa Község Önkormányzata 

3.000.000.- Ft azaz, három-millió forint visszatérítendő támogatást nyújt a Bucsa Sport 

Egyesület számára, abból a célból, hogy az egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség 

finanszírozásában megvalósuló be/EM_K001-7329/2014. számú nyertes sportfejlesztési 

programot megvalósíthassa. 

A Képviselő-testült felhatalmazza az alpolgármestert az „Együttműködési megállapodás” 

aláírására. 

Felelős: Fenyődi Attila Béla alpolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a folyószámla 

hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalát.  

 

A hitelkeret szerződés június 30. napjával lejárt, egy 20 millió forintos keret volt 

meghatározva eddig is, a felhasználását a beruházásokkal kapcsolatos kiadásokra tervezték. 
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Felhasználására nem került sor. Azt azonban nem lehet előre tudni, hogy az elkövetkezendő 

beruházások milyen felhasználást igényelnek, úgy mint az óvoda felújítása, a kamerarendszer 

kiépítése.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az lenne a kérése, hogy ilyen gazdasági ügyben, aminek súlya 

van, tárgyalja meg a Gazdasági Bizottság.  

Magával a témával és a folyószámla hitelkeret megkötésének lehetőségével egyetért, és 

javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, és kérte a képviselőket, a 

folyószámla hitelkeret szerződést 20 millió forintban kössék meg, lejárati idő 2015. december 

31. napja. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? 

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

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a folyószámla hitelkeret szerződés megkötésével, 2015. 

december 31. napjáig 20 millió forint értékben. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

 62/2015. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésével 

kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatok 

ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében hozzájárul, hogy a 

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltségétől 2015. december 31. 

napjáig 20 millió Ft folyószámlahitel kerüljön igénybevételre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés 

megkötésére. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a futamidő 

alatt a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.  

Felelős:  Kláricz János polgármester 

Határidő:  2015. december 31. 
 

  

Kláricz János polgármester: A jegyző már szabadságát tölti, augusztus 1-jétől pedig az új 

jegyző fog kezdeni.  

A jegyző Pap-Szabó Katalin lesz, aki államigazgatási végzettséggel rendelkezik, és addig 

fogja ellátni a jegyzői feladatok amíg a helyettesítési időszak le nem jár.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A július 31-i testületi ülésen még részt kellene vennie. 

 

Kláricz János polgármester: A Pap-Szabó Katalin településfejlesztési vonalon is képzett, 

tevékenykedett mint projektmenedzser, és közbeszerzési vonulaton is vannak tapasztalatai. 

 

A pénzügyes állásra is volt jelentkező, akinek a szakmai önéletrajza beérkezett. Személyes 

találkozása a holnapi napon lesz vele. Főiskolai végezettsége van vállalkozói vonalon, 

mérlegképes könyvelő, pályafutását pénzügyi vonalon képzeli el, és ígéretesnek mutatkozik. 

A képviselő-testület hamarosan megismerheti. 
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Dr. Serester Zoltán háziorvossal ez év december végéig kötött szerződést az önkormányzat. 

Mindenkit kér arra, hogy a lakosságot is türelemre intsék, hiszen a doktor úrnak a családon 

belüli is vannak számára megterhelő gondok. Az önkormányzatnak most kell egy kicsit 

kompromisszum késznek lennie a doktor úr több tízéves szolgálatát követően.  

 

Azt azonban jelezné, hogy bővült a leendő orvosok köre, hogy nem feltétlenül csak az ide 

helybe költöző orvosok irányába lesznek nyitottak, hanem a helyettesítés irányába is. 

Azonban ekkor a készenléti időre a doktor nővel kell majd megállapodást kötniük, ugyanis a 

helyben lakó orvos esetében biztosított a rendelkezésre álló időben való elérhetőség, de a 

helyettesítő háziorvos már a szerződés megkötésekor ki szokta kötni, és nem vállalja a 

rendelésen kívüli időszakban az ellátást.  

Mivel a másik körzet háziorvosa helyben lakik, ezért feltételezhető, hogy vele tudnak majd 

megállapodni ebben a kérdésben, nyilván megbeszélést és tárgyalásokat követően.  

 

Más településen nem magyar háziorvost alkalmaztak, nem lehet tudni, hogy a lakosok hogy 

fogadnák a külföldi háziorvost. 

A lényeg az, hogy helyben lakó legyen a háziorvos, aki kapna egy lakást, a településen 

tartózkodik, itt vásárol, itt él. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az emberekben az tudatosul, hogy helyettesítő a háziorvos. Ez 

nem mindegy, a lakosok valóban azt szeretnék, hogy helyben lakjon, itt legyen. Ne más 

település orvosa legyen, hanem a „miénk”. 

 

Kláricz János polgármester: Igen ennek komoly jelentősége van. A háziorvos a község 

részévé válik. 

Heti rendszerességgel ketten is felkeresik orvosok, akik ajánlják magukat, de helyettesítésre. 

 

Még egy jó hírrel szeretne szolgálni, megkapta az önkormányzat a kisbuszt, ami augusztus 

24-re érkezne ide. Az előleg átutalásra került, a meglévő Ford kisbusz javasolja, hogy tegyék 

fel hirdetésre, ha érkeznek augusztus 24-i vásárló, akkor szeretnék eladni.  

Ha 24-ig nem lesz rá vevő, akkor a Ford szalonban fogják hagyni.  

Sok km van benne, de futhatna is még, hiszen nincs annyira rossz állapotban.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha nem sikerült volna ez a pályázati lehetőség, akkor nyilván az 

önkormányzat tovább használta volna. 

 

Kláricz János polgármester: Műszakilag nincs komoly probléma a kocsival, nyilván egyre 

többe kerül az időszakos szervizköltség.  

Egyszerű grafitszürke színű lesz, a kötelező elemekkel, de feltűnő mintázat nem lesz az autón. 

Csak szolidan kérte a feliratozást. 10.500.000 Ft a gépkocsi bruttó értéke, 5 évig teljes körű 

szervizelését vállalja a Ford Szalon. Pár százalékos pályázatíró jutalék van a pályázatban. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Amikor az önkormányzatnál kezdett néhai Földesi György 

polgármester két ló és egy lovaskocsi volt. Nem utolsó szempont, hogy azóta mennyit 

fejlődött a gépkocsipark. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A kökösi testvértelepülési falunapi meghívásról szeretne még 

beszélgetni. 
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Kláricz János polgármester: Július 25-én lesz Kökösben a falunap, a maga részéről nem tud 

részt venni, viszont egy delegációt szeretne a testvértelepülésre invitálni. Az ottani 

vendéglátás mindig kifogástalan. Nagyon hosszú az út, úgy tervezzen aki menni tud, hogy 

legalább négy napot tervezzen. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy ki szeretne részt venni a látogatáson? 

 

Faluházi Sándor képviselő: Több alkalommal voltak már, de nem nagy létszámmal.  

 

Kláricz János polgármester: Szeretné ha előre gondolkodnának a látogatáson a képviselők, és 

természetesen a költségek fedezése mellett, ha összeáll a létszám, akkor értesítsék a 

kökösieket az érkezésükről.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése? 

 

Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 15,00 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


