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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-21/2019. 

21. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-án 

(szerdán) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász 

Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők 
 

Távol maradt: Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula képviselő 
 

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 fő képviselőből 5 fő jelen van, hiányzó 2 fő. 
 

A napirendi pontokat javasolta kiegészíteni még két napirendi ponttal, amely a 9. napirendi 

pont  lesz, a bejelentések pedig az utolsó: 
 

9./ Döntés pályázat benyújtásáról rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

10./ Döntés a TOP-2.1.3-16-BS1 kódszámú a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztése” elnevezésű „Csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

Kiadott napirendi pontok: 
 

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

fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásával kapcsolatos beszámoló 

kiegészítése  

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyban Magyarország 2019. évi 

központiköltségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.melléklet II. 4. a) pontja alapján 

benyújtott pályázattal kapcsolatos saját erő (100.000 Ft) vállalásáról szóló döntés 

meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a 2019. évi Falunapi kiadásokról és bevételekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ Tájékoztatás a2019. évi belső ellenőrzési (közfoglalkoztatás ellenőrzése, vásárlási előlegek 

ellenőrzése) jelentésekről   

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

  

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020 évi 

fordulójához 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Beszámoló Kláricz János polgármester 2019 évi szabadság megállapításáról és annak 

felhasználásáról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

8./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény intézményvezetői pályázati kiírására 

érkezett pályázatok véleményezésére 3 tagú bizottság felállítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  
 

Mivel kérdés és kiegészítés 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 elfogadta.      
 

1./ napirendi pont: Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

A tájékoztatást a képviselők az előterjesztésben megkapták. 

Megkérdezte, hogy a leírtakat szükségesnek tartják-e kiegészíteni? 

Kéri, hogy fogadják el a tájékoztatást.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretné megjegyezni, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásánál a tájékoztatásban nem kell a közfoglalkoztatást külön kiemelni, hiszen 

mindenki végzi a munkáját, a hivatal dolgozói, az intézményekben dolgozók, hiszen akkor 

arról is tájékoztatást kellene adni.  

Kláricz János polgármester: A felmerülő kérdések megválaszolása, és a tájékoztatás volt a 

célja a felsorolásnak. 

Földesi Györgyné képviselő: Az önkormányzat megközelítőleg 2000 négyzetméter út aszfalt 

burkolattal törtnő felújítására nyújtott be pályázatot. Megkérdezte, hogy melyik utcákra? 

 

Kláricz János polgármester: A Modern Falvak Programban magában a pályázatban meg 

kellett megnevezni az utcák nevét, a Deák Ferenc utca, és a Kanizsai utca van feltüntetve, de a 

helyszín módosítható. Testületi döntés nem volt szükséges a pályázat benyújtásához, hiszen a 
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pályázat 100 %-os támogatottságú. A kivitelezéskor technológiailag nem lehet majd eltérni a 

Dózsa György utca megvalósításához hasonlóan kell a beruházást végrehajtani, tehát jó 

minőségű aszfaltút lesz. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kéri, hogy tartsák napirenden, hogy a szennyvízberuházás 

végeztével amikor a kivitelező levonult nem tette rendbe a Bocskai utcát. Erre figyelni kell, 

mert még jobban tönkremegy. 

 

Megtörtént-e az adás-vételi szerződés megkötése a Bucsa, Kossuth utca 50-52. szám alatti 

ingatlan megvásárlásáról, illetve a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. 

A traktor adás-vételi hirdetményének nem volt eredménye, javasolja, hogy az áron ne 

változtassanak, és hirdessék meg újra.  

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa, Kossuth utca 50-52. szám alatti ingatlan megvásárlása 

megtörtént, az már az önkormányzat tulajdonában van.  

A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlásról még nem készült el az adás-vételi 

szerződés, de mivel a bölcsődei pályázattal kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek, a 

Békés Megyei Önkormányzat támogatólag ítélte meg, és nincs forrás túligénylés, a bölcsőde 

helyszínéül szolgáló ingatlan megvásárlására megindíthatják az adás-vételt. 

A Bocskai utcával kapcsolatos felvetéssel egyetért, tartsák szem előtt. Ide vonatkozóan volt 

már benyújtott pályázata az önkormányzatnak. Technikailag erre a kiírásra két utcával tud az 

önkormányzat pályázni, a Bocskai utca, és a Hajtó utca, sajnos nem volt eredményes a tavalyi 

pályázat, de mivel minden évben megjelenik, és van a Bocskai utcának egy kész 

dokumentációja, egyértelműen szerepeltetni szükséges ebben a belügyminisztériumi 

felhívásban, mindaddig míg eredményes nem lesz.  

A traktor értékesítése felvetéssel egyetért, javasolja ugyanolyan feltételekkel meghirdetni.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a Belügyminisztériumi pályázatba a Hunyadi 

utca felújítását bele lehet-e tenni? 

 

Kláricz János polgármester: A Hunyadi utca érintett volt a kátyúzásban, és ha vannak olyan 

szakaszai egy útnak, amelyek érintettek máshol, akkor nem szerencsés egy további 

pályázatban szerepeltetni, mivel további műszaki alátámasztásokat, nyilatkozatokat és 

ellenőrzési folyamatokat vonhat magával, amelyek nem szerencsések.  

A Bocskai utca ilyen szempontból egyértelmű, házszámtól házszámig megjelölhető, 

összességében 15 millió forintot lehet egy útszakaszra igényelni, plusz az önerő. Ebből az 

összegből egy jelentős szerkezet javulást lehet elérni, biztonsággal rendbe tehető az utca 

burkolata. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A színpad pályázat elbírálásával kapcsolatosan megkérdezte, hogy 

az előterjesztésben szeptember 24 szerepel, volt már bírálat? 

Kláricz János polgármester: Az elbírálás időpontját áttették október 1-jére. Kedvező döntést 

vár az önkormányzat, jók voltak a pályázat előzetes pontértékei. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A színpad felújítása nem teljesen megfelelő megfogalmazás, 

hiszen új színpad építésére gondol mindenki. De attól függetlenül, hogy hogyan került bele a 

pályázatba a megnevezés, attól függetlenül a pályázat sikerességében bíznak, hiszen az új 

színpadra mindenképpen szükség van. 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte, van-e még egyéb kérdés, és hozzászólás? 

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

szíveskedjenek szavazni, aki 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 szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

71/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

   

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásával kapcsolatos 

beszámoló kiegészítése  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzata vagyongazdálkodásával kapcsolatos beszámoló kiegészítését.  
 

Megkérte a Gazdasági Bizottság elnökét szíveskedjen a bizottság véleményét elmondani.  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 

elfogadta azt, hogy az előterjesztésben szereplő melléklet szerinti összegekkel emeljék meg a 

díjakat (lakásbérlet közterület használati), a jegyző készítse el a novemberi ülésre a rendelet 

módosítások tervezetét. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a bizottsági elnök tájékoztatását. Egyetért, 

elfogadásra javasolta a többszörösen módosított 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet Bucsa 

Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet díjtételeinek emelésére szóló rendelet tervezet 

előkészítését, és a többszörösen módosított 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet Bucsa 

község közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és 

közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló rendelet módosításának 

előkészítését, a 2019. novemberi testületi ülésre. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

72/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásával kapcsolatos rendeletek 

felülvizsgálata 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosításra javasolja az önkormányzat 

vagyongazdálkodásával kapcsolatos rendeletei díjtételeit: 
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1./ A többszörösen módosított 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet Bucsa Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet díjtételeit, e határozat mellékletét képező 

táblák szerint. 

2./ A többszörösen módosított 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet Bucsa község 

közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a 

közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló rendelet díjtételeit, e 

határozat mellékletét képező táblák szerint. 

Felkéri a jegyzőt a rendelet módosítások elkészítésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: 2019. november 30. 

 

3. napirendi pont: A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyban 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 

II. 4. a) pontja alapján benyújtott pályázattal kapcsolatos saját erő (100.000 Ft) 

vállalásáról szóló döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás tárgyban Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján benyújtott pályázattal 

kapcsolatos saját erő (100.000 Ft) vállalásáról szóló döntés meghozatalát. 

Az előterjesztésben foglaltak szerint szükséges határozatot hozni a közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére benyújtott pályázat hiánypótlásra. 
 

Bucsa Község Önkormányzata a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény 

érdekeltségnövelő támogatása céljától 917.000 Ft összköltségű pályázatot nyújtott be, 

melyben a minimálisan előírt 100.000 Ft önerő biztosítását vállalta.  
 

A pályázat szakmai tartalma Harmati Gyula megbízott intézményvezető összeállítása alapján 

került kialakításra. 
 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önerő vállalásáról szükséges döntést hozza meg.  
 

A pályázat hiánypótlás keretében továbbá előírta, hogy a közösségi színtér, illetve a 

közművelődési intézmény megjelölését tartalmazó közművelődési rendeletünk kerüljön 

becsatolásra, amennyiben a rendelet a közösségi színtér kijelölésével kapcsolatban, illetve a 

közművelődési intézmény kijelölésével kapcsolatban nem tartalmaz naprakész információkat, 

akkor színtér kijelölő határozattal is alátámasztható a fejlesztendő közművelődési intézmény.  

A jelenleg hatályos 10/2003.(XII.20.) önkormányzati rendelet a közművelődésről nem 

tartalmaz aktuális információkat a közösségi szintér ellátásául szolgáló intézmény kapcsán, 

ezért a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár közösségi színtérként történő kijelölése határozatban 

szükséges.  

Ezúton jelzem, hogy az új munkaterv elkészítésénél vegye figyelembe a képviselő-testület, 

hogy a hatályos közművelődési rendelet felülvizsgálata esedékessé vált.   

Kimondottan szolgáltatás jellegű kiadásokra nem lehet pályázni. A költségvetésről szóló 

kimutatás a képviselők részére kiosztásra fog kerülni. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos saját erő (100.000 Ft) vállalásával egyetért.  
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 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   73/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyban  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.melléklet 

II. 4. a) pontja alapján benyújtott pályázattal kapcsolatos saját erő (100.000 Ft) 

vállalásáról szóló döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.melléklet II. 4. a) pontja 

alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére. 

A pályázat kötelezően minimum 100.000 Ft. 

A 100.000 Ft önerőt Bucsa Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

módosított 6/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete Felhalmozási bevételek terhére 

biztosítja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
    

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a közművelődési érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatosan a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár intézmény közösségi színtérkén történő kijelölésével egyetért. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

74/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár (Bucsa, Kossuth Lajos utca 37.) intézmény 

közösségi színtérként történő kijelölése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

(Bucsa, Kossuth Lajos utca 37.) intézményt a Kultv. 83/A. § alapján közösségi 

színtérként kijelöli. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

4. napirendi pont: Tájékoztatás a 2019. évi Falunapi kiadásokról és bevételekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a tájékoztatást a 

2019. évi Falunapi kiadásokról és bevételekről. 

 

A 2019. évi falunapi bevételeket és kiadásokat az előterjesztés szerinti táblázatok 

tartalmazzák, Bucsa Község Önkormányzata, és a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény 

tekintetében.  

Megkérdezte, hogy mi volt az álláspontja Gazdasági Bizottságnak? 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 

elfogadásra javasolta a tájékoztatást a 2019. évi falunapi kiadásokról és bevételekről.  

Abban mindenki egyetértett, hogy az étkezésre fordított kiadást csökkenteni szükséges, ezt 

szem előtt tartva a bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatást.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte, megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a 2019. évi falunapi kiadásokról és bevételekről szóló 

tájékoztatást elfogadja.   

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   75/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a 2019. évi Falunapi kiadásokról és bevételekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi falunapi kiadásokról és 

bevételekről szóló tájékoztatást megismerte, azt elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Tájékoztatás a 2019. évi belső ellenőrzési (közfoglalkoztatás 

ellenőrzése, vásárlási előlegek ellenőrzése) jelentésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a 2019. évi belső 

ellenőrzési (közfoglalkoztatás ellenőrzésére, vásárlási előlegek ellenőrzése) jelentésekről 

  

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, milyen véleményt alkotott a bizottság?  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, 

elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési jelentéseket a 

közfoglalkoztatás ellenőrzéséről, és a vásárlási előlegek ellenőrzéséről.   

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.  

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

 

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

szavazni, aki a közfoglalkoztatás rendszerének ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési 

jelentést elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   76/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 A közfoglalkoztatás rendszerének ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közfoglalkoztatás rendszerének 

ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a vásárlási előlegek felvételének ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   77/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

 A vásárlási előlegek felvételének ellenőrzéséről készült  

belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vásárlási előlegek felvételének 

ellenőrzéséről” készült belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

6. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020 évi fordulójához  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a csatlakozás a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020 évi fordulójához napirendet. 

Az előterjesztés részletesen tartalmazz a pályázat rendszerét. Az elmúlt pályázati időszakban 

5 fő, 125.000 Ft-os támogatásban részesült. 

Ha a testület az eddigi évekhez hasonló álláspontján nem változtat, akkor most magáról a 

csatlakozásról szóló döntést kell meghozni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A csatlakozási határidő 2019. október 2.  

  

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020 évi fordulójához való csatlakozással egyetért. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

78/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2020. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati 

fordulójához a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási 

tanulmányainak támogatására.  

Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az 

elektronikus adatbázis használatára szóló Nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7. napirendi pont: Beszámoló Kláricz János polgármester 2019 évi szabadság 

megállapításáról és annak felhasználásáról 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a beszámolót Kláricz 

János polgármester 2019. évi szabadság megállapításáról és annak felhasználásáról. 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Kérte a képviselőket, ismerjék meg a polgármester szabadság 

megállapítását és felhasználását.  

  

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szabadságát felhasználja, de 

polgármesteri teendőit mellette természetesen ellátja. 

Kérte a képviselőket, hogy a 2019. évi szabadság megállapításról és annak felhasználásról a 

testület hozzon döntés.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a polgármester 2019.  évi 

szabadság megállapításáról és annak felhasználásáról készült kimutatást elfogadja. 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

79/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló Kláricz János polgármester 2019 évi szabadság megállapításáról és annak 

felhasználásáról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kláricz János 

polgármester szabadságának megállapításáról és annak felhasználásáról szóló 

beszámolót.  

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

8. napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény intézményvezetői 

pályázati kiírására érkezett pályázatok véleményezésére 3 tagú bizottság felállítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtár intézmény intézményvezetői pályázati kiírásra érkezett pályázatok 

véleményezésére 3 tagú bizottság felállítását.   

Egy pályázat érkezett, ezen egy pályázat esetében is le kell folytatni a szakmai egyezetéseket.  

Ez az új testületnek lesz majd a feladata, a mostani szükséges döntés meghozatala az, hogy a 

egy három tagú bizottság tagjai  

 

Dr. Nagy Éva jegyző. A pályázati elbírálás véghatáridejét 2019. november 30. napjában 

javasolja meghatározni, amely időpont megfelelő, mivel a 2020. január 1. napjával történik 

meg a kinevezés. 

 

Kláricz János polgármester: A három tagú bizottság egyik tagja a Nemzeti Közművelődési 

Intézet delegáltja lesz, a delegáláshoz a szükséges megkeresést az Intézet irányába az 

önkormányzat elküldte. 
 

A bizottság másik két tagjának javasolta:  
 

2. Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetőjét, 

3. Dr. Nagy Éva jegyzőt. 
 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?  
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény intézményvezetői pályázati 

kiírásra érkezett pályázatok véleményezésére 3 tagú bizottság felállításával egyetért. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

   80/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

  A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézmény intézményvezetői pályázati 

kiírására érkezett pályázatok véleményezésére 3 tagú bizottság felállítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 tagú véleményező bizottságot hoz 

léte a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézményvezető pályázati kiírásra beérkezett 

pályázat véleményezésére, az alábbiak szerint:  

1. A Nemzeti Közművelődési Intézet delegáltja.  

2. Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője 

3. Dr. Nagy Éva jegyző 

A pályázatok elbírálására nyitva álló határidőt 2019. november 30. napjáig kitolja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

9. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylésére 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a döntést pályázat 

benyújtásáról rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére.  

A pályázat célja a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a 

települési önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik 

ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.  

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás, felhasználása 

meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető, a támogatás mértékét a megpályázott összeg 

keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 

miniszter állapítja meg.  

 

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás a képviselők részéről? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a határozat meghozatalát, ebben a határozatban 

nem szükséges a számszerűsítés, magát a szándékot kell rögzíteni benne, kérte a képviselőket, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

   

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

81/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázat benyújtásáról rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontban foglaltak 

alapján támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstár Békés Megyei 

Igazgatóságához a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásra. 
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A támogatás igénylés összeállítására és aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert és Jegyzőt. 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző 

 

10./ Döntés a TOP- 2.1.3-16-BS1 kódszámú a „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű „Csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” pályázati 

felhívásra benyújtandó pályázatról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a döntést a TOP- 2.1.3-

16-BS1 kódszámú a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű 

„Csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról. 

  

A 2016 évben benyújtott belterületi csapadékvíz elvezetését célzó pályázat műszaki 

adattartalmának és költségvetésének átdolgozását követően bruttó 250.000.000 Ft 

projektméretig javasolt pályázat újbóli benyújtását, továbbá, hogy a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel kerüljön a pályázat benyújtásra. A 

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat 

látna el.  

A pályázati kiírás annyiban kedvezett a településnek, hogy 5000 fő lélekszám feletti és alatti 

keret meghatározások történtek, ami egy előzetes igényfelmérés előzött meg. A régi pályázat 

szerinti keretösszeggel jelezte az önkormányzati igényét, a továbbiakban a mérnöki anyag 

felülvizsgálata szükséges.  

 

Érdemes tudni a kiírásról, hogy a megszabott keret az igényfelmérést követően került 

meghatározásra. A beadási határidő október 16, már folyik a munka a benyújtáshoz szükséges 

dokumentumok előkészítése.  

 

Most szükséges hozni egy döntést a pályázat benyújtásáról valamint egy testületi 

felhatalmazást a konzorciumi partnerrel történő együttműködésről.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A 250 millió forint projektméret lehet kevesebb is?  

 

Kláricz János polgármester: Két oka van, hogy ilyen összegben nyújtson be az önkormányzat 

pályázatot. Volt már egy elképzelés a megvalósításra, a csapadékvíz elvezetés műszaki 

tartalma magában foglalja a szükséges területeket, befogadókat, csatornákat, vízelvezető 

szakaszokat, ez is ilyen méretig készült el. Ehhez képest nincs nagy eltérés. 

 

Kevesebb lehet, de nem indokolt. 250 millió forint felett szakmai egyeztetések szükségesek, 

ezek hosszabb időt vesznek igénybe, 250 millió forint alatt pedig van kész pályázati anyaga 

az önkormányzatnak, a szükséges átdolgozásokat követően a pályázat benyújtható. 

 

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

 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek a pályázat benyújtásával, és a Békés Megyei 

Önkormányzat konzorciumi partnerként való bevonásával. 
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a „Csapadékvíz elvezetés 

építése Bucsán” pályázati felhívásra benyújtandó pályázattal egyetért. 

   

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

82/2019.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a TOP- 2.1.3-16-BS1 kódszámú a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztése” elnevezésű „Csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” pályázati felhívásra 

benyújtandó pályázatról 

I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TOP-2.1.3-16-

BS1-kódszámú a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” 

elnevezésű „Csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” pályázati felhívásra bruttó 

250.000.000 Ft projektméretig pályázatot nyújt be. 
 

II. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy aTOP-2.1.3-16-BS1-

kódszámú a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”pályázati 

felhívásra a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint konzorciumi partnerrel 

kerüljön a pályázat benyújtásra. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás 

során projektmenedzsmenti feladatokat lát el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására, valamint az ügyben szükséges további 

intézkedések megtételére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

11./ Bejelentések 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselők hozzászólásait a bejelentések napirendi 

ponthoz kapcsolódóan.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottsági ülésen is tájékoztatta a bizottság tagjait, 

most pedig tájékoztatja képviselőket a követelések és kötelezettségek pénzügyi kimutatásról.  

 

A lakosokat foglalkoztatja a piac átadása, nem az ünnepélyes átadást értve ezalatt, hanem a 

piac rendjének kialakítását, ezt várják az emberek. 

 

Több olyan feladat van, ami folyamatban van. A Széchenyi utca 7. szám alatti ingatlan 

ajándékozási szerződés még nem ment végbe. 

 

A közmunkások nem költöztek át a Kossuth utca 22. szám alatti ingatlanba, ott konvektorok 

is voltak, hol vannak most, a tulajdonos nem vitte el. 

 

Az idén nem volt gazdasági bizottságok beszámolója, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 

ügyvezetője nem tartott tájékoztatást, mint képviselő kikéri magának ezt a viselkedést, ezt 

méltatlannak tartja. 

 

A mozgáskorlátozások irodája helyiségben nincs fűtés, de megoldást kell keresni, ez is egy 

feladat, most ugyan pakoltak oda, mint raktár vették használatba. 
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A polgárőrség felkarolását szeretné kérni, ez magától nem fog megtörténni, vezetőt kell 

találni, nem szabad elveszni ennek a szervezetnek.  

 

Az államkincstári ellenőrzéssel kapcsolatosan 2019. szeptember 30-i határidővel 

kapcsolatosan van feladat meghatározva, szeretett volna erről hallani, mint a Gazdasági 

Bizottság elnöke. Figyelmébe ajánlja a következő testületnek is, mivel ennek az ellenőrzésnek 

nincs még vége. 

 

Megkérdezte, hogy az utcák zúzott kővel való terítésének mi a rendje, ennek rendjének kell 

lenni. Figyeljenek erre oda.  

 

Örömmel tapasztalta, hogy megoldódott az ételszállítás, mivel már gépjárművel történik, kéri, 

hogy ne kerüljön vissza a húzós kocsi. 

 

(Közben megérkezik Fenyődi Attila alpolgármester, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 

6 főre emelkedik.) 

 

Nem oldódott meg az önkormányzati tulajdonú járművek elhelyezése, helytelennek tartja, 

hogy a járművek a gépkocsivezetők udvarán vannak tartva.  

 

Örömmel fogadta, hogy megoldódott a Bocskai utca 1. szám alatti ingatlan rendje, 

visszaállították a kerítést a helyére. 

 

Nagyon figyelmébe ajánlja a következő testületnek is a lakossággal való kapcsolattartást, a 

televízió, az újság a tájékoztatás fontosságát, akár fórumok tartásával.  

 

Vannak dolgok, amit foglalkoztatják a lakosságot, ezekre figyelemmel kell lenni, és ha 

szükséges fórumokat kell tartani. (pl. az intézmény elnevezésről). 

 

Hiányolja, hogy a közfoglalkoztatási kiállításról nem tudott, meglátogatta volna, ha tudomása 

lett volna róla, de sem a honlapon, sem máshogyan nem szerzett róla tudomást.  

Még ma is kapott jelzést és azonnali intézkedést igényel mert ősz van, és nagyon gyorsan itt a 

november, a Dózsa György utcai járda nagyon ferde, száraz időben sem lehet közlekedni 

rajta. Annyira meg van dőlve, hogy nem járható. Ugyanez van a Deák Ferenc utcán is, ott 

lakik egy eszközzel járó lakos, akinek nehéz a közlekedés.  

 

A Béke  utcai árok problémájának felkarolását is nagyon ajánlaná, volt már erről szó, 

végezzék el a munkát. 

 

Az Alkotmány utca is nagyon megromlott, ez az út a temetőbe vezet, fontos, hogy megfelelő 

legyen a járdaszakasz. 

 

Juhász Sándor képviselő: A Kossuth utcán is van olyan járdaszakasz, ami ferde, és 

balesetveszélyes, kéri, hogy legyenek rá figyelemmel, télen nagyon csúszik. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A Kossuth utca 45. szám előtt nincs ugyan buszmegálló, de ott 

áll meg a békéscsabai busz, és ott ferde a járda, megáll a víz, valamint a szomszédos átjáró is 

tönkrement, felújítása szükséges.  
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A közmeghallgatáson szó volt a Kossuth utca karbantartásáról, ezzel kapcsolatosan az a 

véleménye, hogy a főutca jobban is igénybe van véve, mint más mellékutca, a főutcát ezért 

előnyt élvez. 

 

Kláricz János polgármester: A közmeghallgatáson a lakos azt próbálta tolmácsolni, hogy a 

Bartók Béla utcában több olyan ingatlan is van, ami nagyon rendezetlen, nemcsak a fű nőtt 

nagyra, a gaz hatalmasodott el, hanem már szinte cserjék nőttek, és a házak is romosak, 

életveszélyesek. 

 

Ezen a területen látszik elmozdulás, az a típusú lakossági elmozdulás mostmár tapasztalható, 

hogy a jegyző megteszi a szükséges felszólításokat, sok helyről érkezik visszajelzés és rendbe 

lett téve több helyen az ingatlan. Ha ez folyamatos, a lakosok figyelni fognak arra, hogy 

rendezetten tartják az ingatlanjaikat, hiszen fogják kapni a felszólítást. 

 

2019. október 8-án kedden lesz a piacnak egy ünnepélyes átadása, tervezve lett már 

hamarabbra, a fizikai megvalósulás megtörtént, a műszaki bejárás során észrevett 

hiányosságok rögzítésre kerültek, ezeket a kivitelező elvégezte. Továbbá ugyanezen a napon 

lesz az óvoda felújításának belső tereinek részleges átadása. Reméli, hogy minden testületi tag 

ott tud lenni, és részese lehet az átadásnak.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy mikor nyílik meg a piac a lakosok részére?  

 

Kláricz János polgármester: Most október 8-án lesz az ünnepélyes átadás, október 13-án lesz 

egy önkormányzati választás, 15 napon belül meg kell tartani az alakuló ülést. A következő 

testület már dönthet, hogy november elején, vagy ezután megindítja a piacot. 

 

Megköszönte a hozzászólásokat és a tájékoztatásokat. Örül, hogy ilyen szolid volt a képviselő 

asszony mondandója, bár nagyon kevés elismerés volt benne. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A megoldott dolgokat már nem kell idehozni, a problémákat 

viszont fel kell terjeszteni. 

 

Szeretne néhány szót szólni a Radnóti Miklós Művelődési Házról, és papír alapú 

dokumentumokat átadni Kláricz János polgármester úrnak. 

 

Kláricz János polgármester: A dokumentumokat átvette. 

 

Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a vita azon van, hogy a képviselő asszony azt állítja, hogy a 

Radnóti Miklós Művelődési Ház elnevezést a testület elvette.  

 

Amely intézmény megkapta azt a nevet, hogy Kóti Árpád Faluház és Könyvtár, az az 

intézmény nem volt Radnóti Miklós Művelődési Ház.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Utána fog járni ennek a dolognak. 
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Kláricz János polgármester: Megköszönte minden képviselő 2014-2019. évi ciklusban végzett 

munkáját. 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,10 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 
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