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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-22/2019. 

22. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én 

(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila, Földesi 

Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők 

 

Meghívott:Dr. Nagy Éva jegyző, Szalainé Milánkovics Éva Mária, a Helyi Választási Bizottság 

elnöke, Mogyorósi Anikó, Polyák Jánosné, Ruzsányi Jánosné 

 

Lakosság részéről: 20 fő 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

Szalainé Milánkovics Évát a Helyi Választási Bizottság elnökét, Dr. Tölcsér Emesét a 

Szeghalmi Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét, a leendő külső bizottsági tagokat: 

Mogyorósi Anikót, Polyák Jánosnét és Ruzsányi Jánosnét, valamint a kedves lakosokat. 
 

Megállapította, hogy az alakuló ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, hiányzó nincs. 
 

Kéri a jelenlévőket álljanak fel és hallgassák meg a himnuszt. 
 

HIMNUSZ 
 

Kláricz János polgármester ismerteti a tervezett napirendi pontokat:  
 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a 2019 évi helyi önkormányzati 

választások eredményéről  

Előadó: Szalainé Milánkovics Éva a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele 
 

3. A polgármester eskütétele 
 

4. A polgármesteri program ismertetése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 Előadó: alpolgármester  
 

7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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8. A Gazdasági, Kulturális Bizottság és a Szociális Bizottság tagjainak megválasztása              

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

9. Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

10. Delegálás a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megalakításához 

  Előadó: Kláricz János polgármester 
 

11. Delegálás a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megalakításához, és a 

KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanács megalakításához 

  Előadó: Kláricz János polgármester 
 

12. Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét szíveskedjen 

ismertetni a 2019. október 13-i polgármester és helyi önkormányzati képviselő választás 

eredményét. 

 

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Jelenlévők! 

 

Tájékoztatom Önöket a 2019. október 13. napjára kiírt önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők választásának eredményéről. 

 

Apolgármester választáseredménye Bucsa községben: 

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:    1814 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:      919 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:     920 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:         7 

Érvényes szavazólapok száma:        913 

 

A jelölt neve  A jelölő szervezet neve A jelölt azonosítója Érvényes szavazat 

 

1. Faluházi Sándor   MSZP jelölt   126   372  

2. Kláricz János  FIDESZ-KDNP  115   541 

 

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester:Kláricz János 
 

A Bucsa Helyi Választási Bizottság elnöke 2019. október 14-én (az eredményjegyzőkönyvek 

24,00 óra után kerültek rögzítésre az erre szolgáló választási rendszerben)a 21/2019.(10.14.) 

számú határozatával megállapította a polgármester választás eredményét. 
 

Tájékoztatom Önöket a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről 

Bucsa községben:  

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:    1814  

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:      919 

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:     919 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:                  22 

Érvényes szavazólapok száma:       897 
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A jelölt neve   A jelölő szervezet neve A jelölt azonosítója    Érvényes szavazat 

1. Juhász Sándor  Független jelölt  181   340 

2. Harmati Gyula  FIDESZ-KDNP  152   489 

3. Zsombok Szabolcs  Független jelölt  200   215 

4. Márki Tiborné  FIDESZ-KDNP  165   389 

5. Lévai János   Független jelölt  227   237 

6. Gyarmati Lászlóné  FIDESZ-KDNP  124   299 

7. Mogyorósi Anikó  FIDESZ-KDNP  113   330 

8. Földesi Györgyné  Független jelölt  178   387 

9. Zsombok Gyuláné  Független jelölt  199   310 

10. Koczka Istvánné  Független jelölt  233   261 

11. Faluházi Sándor Attila MSZP    216   489 

12. Fenyődi Attila  FIDESZ-KDNP  146   344 

13. Kiss Lajos   FIDESZ-KDNP  130   296 

 

A választás eredményes 

A megválasztható képviselők száma: 6  
 

1. Fenyődi Attila  FIDESZ-KDNP  146   344  

2. Harmati Gyula  FIDESZ-KDNP  152   489 

3. Márki Tiborné  FIDESZ-KDNP  165   389 

4. Földesi Györgyné  Független jelölt  178   387 

5. Juhász Sándor  Független jelölt  181   340 

6. Faluházi Sándor Attila MSZP    216   489 

 

A Bucsa Helyi Választási Bizottság elnöke 2019. október 14-én (az eredményjegyzőkönyvek 

24,00 óra után kerültek rögzítésre az erre szolgáló választási rendszerben)a 22/2019.(10.14.) 

számú határozatával pedig a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét.  
 

Kifogás nem érkezett, így a Helyi Választási Bizottság eredményt megállapító határozata 

meghozatalát követő harmadik napon, azaz 2019. október 17. napján 16,00 órakor jogerőssé 

vált. 
 

A településünkön nemzetiségi képviselő választás nem volt, mert nem volt induló jelölt, így a 

nemzeti névjegyzékbe is regisztrált választópolgárok a területi és az országos nemzetiségi 

listákra szavazhattak, településünk esetében roma nemzetiségről van szó, mely eredményének 

megállapítása a területi választási és az országos választási bizottságok hatáskörében volt. 
 

A jogerőt követő öt munkanapon belül kell sort keríteni a képviselői mandátumok átadására. 
 

A Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a képviselők részére a Megbízólevelet. 

 

1. Kláricz János   polgármester részére 

2. Faluházi Sándor Attila  megválasztott képviselő részére 

3. Harmati Gyula  megválasztott képviselő részére 

4. Fenyődi Attila   megválasztott képviselő részére 

5. Földesi Györgyné  megválasztott képviselő részére 

6. Juhász Sándor  megválasztott képviselő részére 

7. Márki Tiborné  megválasztott képviselő részére 

 

 

 

3. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők eskütétele 
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Az eskü szövegét Kláricz János polgármester előolvassa. 

A képviselők leteszik az esküt. 
 

Az önkormányzati képviselők eskütétele 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerint 

 Az önkormányzati képviselő esküjének szövege 
 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bucsa település fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
 

 

4. napirendi pont: A polgármester eskütétele 
 

Földesi Györgyné korelnök: Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselők, Kedves Vendégek. 
 

Ellen G. White: „A világnak olyan emberekre van szüksége, akik meg nem vehetők, és el nem 

adhatók. Olyanokra, akik a lelkük mélyén igazak és becsületesek, akik nem félnek a bűnt nevén 

nevezni, akik a lelkiismeret szavára az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket.” 
 

Mi heten kellettünk a lakosságnak, legyünk büszkék rá, de viseljük megbízatásunkat alázattal, 

méltósággal, de nem megalázkodva. Munkánk felelősség, döntéseink nem biztos, hogy minden 

esetben népszerűek lesznek majd. Kívánom, hogy érezzük ennek súlyát. 
 

Aki megalázkodik örök rabságban, és lelki béklyóban él. 
 

Törekedjünk a békére, simítsunk, és ne borzoljunk. 

Mi heten a falu vezetői lettünk. Ki a jó vezető?  
 

Aki tud józanul tervezni és dönteni,  

Aki távlatokban is képes gondolkodni,  

Aki elfogadó és nyitott, de van saját útja,  

Aki felelősséget vállal a körülötte lévőkért.  
 

Most mi vagyunk itt. De …. 
 

„Az idő soha meg nem áll.” 

Előttünk is jártak ezen az úton, és utánunk is fognak jönni.  
 

Ezért gróf Széchenyi István szavaival élve: 
 

„Tisztelt a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
 

Ennek szellemében kívánok jó egészséget és eredményes munkát minden képviselőnek.  
 

Felkérem polgármester urat az eskütételre. 
 

Földesi Györgyné korelnök előolvassa az esküszöveget. 
 

Kláricz János polgármester eskütétele: 
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A polgármester eskütétele 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerint 

A polgármester esküjének szövege 

 

„Én, Kláricz János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bucsa település fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

4. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése 
 

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

program ismertetését. 

Mindannyian eskünket tettük arra, hogy a következő öt éves ciklusban a választópolgárok 

akaratából együttműködve megteszünk mindent azért, hogy a településünk tovább ezen a 

fejlődési pályán tudjon maradni, és öt év múlva reményeink szerint hasonlóan fogják értékelni 

a bucsai lakosok. 

A harmadik ciklust betöltő polgármesterként sokat gondolkodtam azon, hogy a választási 

időszakon belül is hogyan lehet számot adni arról, hogy milyen rengeteg munka van mögöttünk, 

és úgy látom, hogy sikerült erről kellően tájékoztatni a lakosokat, és bízok abban, hogy a 

következő öt év sem fog kevésbé munkával eltelni, hiszen rengeteg feladat van még, és vár 

ránk. 

A képviselő-testület összetétele nem sokat változott, már számot adtak a testület tagjai arról, 

hogy tudnak együtt dolgozni, és biztos vagyok abban, hogy a most csatlakozó képviselő 

asszony pedig maximális együttműködéssel fog a munkában részt venni. 

A leendő bizottsági tagoknak, választott képviselőknek jó munkát kívánok az elkövetkezendő 

öt évre.  
 

A továbbiakban a kiadott meghívóban szerepelő napirendi pontokat javasolja megtartani, 

amely kötött formát jelent.  
 

A polgármesteri program elfogadását javasolja megtárgyalni, mely napirendhez most egy rövid 

programot csatolt de a következő hat hónapban javasolja kidolgozni, amelynek a legfontosabb 

üzenete az, hogy a választási időszakban megfogalmazott kritikákra az elkövetkezendő időkben 

meg kell próbálni hatékony választ adni.  

Szeretne egy gondolkodást, egy folyamatot elindítani. A hosszabb távú időszakban pedig 

reméli, hogy a sikerül a megoldást is megtalálni.  

Bízik abban, hogy a képviselők, és a külső bizottsági tagok is el tudják fogadni ezt a programot.  
 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás a polgármesteri programhoz kapcsolódóan.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy lesz még alkalom arra, hogy a polgármesteri 

programot kiegészítsék, vagy ez most itt lezárt? 

 

Kláricz János polgármester: A polgármesteri program most így lezárt, de jogszabály szerint hat 

hónapon belül kell munkaterv formájában elkészíteni, tehát lesz még lehetőség a kiegészítésére.  

 

Földesi Györgyné képviselő:Köszöni, elhalasztja a hozzászólásait. 
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Kláricz János polgármester: Megköszönte, és kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a polgármesteri programot (2019-2024) elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

83/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

A polgármesteri program ismertetése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János polgármester 2019-2024 

évi ciklusra előterjesztett polgármesteri programját megismerte. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, az alpolgármester 

megválasztását és eskütételét. 
 

A meghívóban kiküldött előterjesztés szerint az alpolgármester személyére vonatkozó 

javaslata: Harmati Gyula képviselő. 
 

Az alpolgármester megválasztását megelőzően szeretné kérni a képviselő-testület tagjait, hogy 

hozzanak döntést arról, hogy az érintett, Harmati Gyula alpolgármester jelölt is élhessen 

szavazati jogával. Harmati Gyula is részt vehessen a szavazásban, és szavazatával erősíthesse 

az alpolgármester megválasztását.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az 

alpolgármester jelölt Harmati Gyula is részt vehessen az alpolgármester megválasztása 

szavazásban. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy Harmati Gyula képviselő is részt 

vesz az alpolgármester választásban. 

 

A következőben ismerteti a szavazás menetét és szabályait, tovább ennek részeként egy 

Szavazatszámláló Bizottságot szükséges megválasztani.  

 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökének javasolja Faluházi Sándor képviselőt, tagjának Márki 

Tibornét, és Juhász Sándor képviselőt. 

 

Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e a Szavazatszámlóló Bizottság elnökének 

személyével, aki Faluházi Sándor képviselő, tagjaival akik Márki Tiborné és Juhász Sándor 

képviselők. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szavazás szabályait és annak menetét, és a 

Szavazatszámláló Bizottság elnökét és tagjait megválasztotta. 
 

 

 

Kláricz János polgármester: Továbbá megkérdezte a képviselőket, kérik-e zárt ülés 

elrendelését.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 nem szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkülnem kérik a zárt ülés elrendelését.  

 

TITKOS SZAVAZÁS 
 

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készült, amely e jegyzőkönyv csatolmánya.  
 

Kláricz János polgármester: A titkos szavazás lezajlott, az eredményt a külön jegyzőkönyv 

tartalmazza, melyet kérem, hogy a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertesse az 

alpolgármester választás eredményét.  
 

Faluházi Sándor képviselő, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A Szavazatszámláló 

Bizottság elvégezte a munkáját, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő 

tagjából 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül Harmati Gyula képviselőt 

alpolgármesternek megválasztották.  

Érvénytelen szavazólap nem volt. 
 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját.  
 

Javasolta, hogy a titkos szavazás eredményével hozza meg a Képviselő-testület a döntést 

határozat formájában Harmati Gyula képviselő alpolgármesterré történő megválasztását. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja titkos szavazással 5 igen 

szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 

84/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

Az alpolgármester megválasztásáról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete társadalmi alpolgármesternek 

Harmati Gyulát Bucsa, Munkácsy u. 4. sz. alatti lakost települési önkormányzati képviselőt 

megválasztotta.  

Az alpolgármester az esküt letette.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz János polgármester előolvassa az esküszöveget. 
 

Harmati Gyula alpolgármester eskütétele 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. melléklete szerint 

Az alpolgármester esküjének szövege 
 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bucsa település fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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6. napirendi pont: Apolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Előterjeszti a hatodik napirendi pontot, a polgármester 

illetményének és költségtérítésének megállapítását. 
 

A polgármester illetményét, tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) határozza meg. A törvény szabályai 2017. 

január 1-jei hatállyal módosultak, a polgármester illetményalapját az államtitkár illetménye 

képezi. A főállású polgármester illetményét az Mötv. 71. §-a meghatározza, mely alapján az 

államtitkár illetményéből kell számolni.(államtitkár alapilletménye, illetménykiegészítése, és 

vezetői illetménypótlékának55%-a) 
 

A államtitkár illetményét a Központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.évi XLIII törvény szabályozza. 

 

 Az államtitkár illetményének számítása: 

- alapilletménye az illetmény alap 12-szerese   (38 650 x 12 = 463 800 Ft) 

- az illetménykiegészítés,az alapilletmény 50%-a    (463 800 : 2 = 231 900 Ft) 

- vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65 %-a      (463 800 x 0,65 = 301 470 Ft) 
 

Illetménye mindösszesen: 997 170 Ft 
 

A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA: 

A 2011.évi CLXXXIX. törvény  

71.§(4)bekezdés d)pontja alapján a  államtitkár illetményének 55%-aaz2001 -5000 fő 

lakosságszámú település polgármestere esetében, 

azaz (997 170  Ft x 0,55 =  548 443,5 Ft, kerekítve: 548 444 Ft 
 

A polgármester illetménye: 548 444 Ft  
 

A 2011.évi CLXXXIX. törvény  

- 71.§ (6) bekezdés kimondja, hogy a főállású polgármester havonta az illetményének 

15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

(548 444 x 0,15 = 82 266,6 Ft kerekítve: 82 267 Ft 

 

A polgármester költségtérítése összesen: 82 267 Ft 

Az illetmény összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelési lehetősége. 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy Kláricz János főállású polgármester illetményének és 

költségtérítésének megállapításáról döntést hozni szíveskedjenek.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 6 igen szavazattal, egy 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
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85/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János főállású polgármester 

illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:  

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§(4)bekezdés d)pontja alapján azállamtitkár 

illetményének 55%-aa2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében, 

azaz 997 170 Ft x 0,55 =  548 444 Ft. 

A 2011.évi CLXXXIX. törvény71.§ (6) bekezdés kimondja, hogy a főállású polgármester 

havonta az illetményének 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, 

azaz 548 444 x 0,15 = 82 267 Ft. 

A polgármester illetményre és költségtérítésre a megbízatásának időtartamára jogosult.   

Felelős: Harmati Gyula alpolgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

7. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, az alpolgármester 

tiszteletdíjának megállapítását. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a 80. § (2) 

bekezdése kimondja hogy: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-

testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának 90 %-át. Minimum összeget a törvény nem határoz meg. A társadalmi 

megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő- 

testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
 

Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a 

tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

 

2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester 

havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. (548 

444 Ft : 2 = 274 222 Ft) 
 

Társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíja maximum:    (274 222 Ft x 0, 90% )=  246 800 Ft 

Költségtérítése:     (246 800 Ft x 0,15 % ) =  37 020 Ft 

 

Javaslom a képviselő-testület részére, hogy a maximális 90 % tiszteletdíj 50 %-ában állapítsák 

meg az alpolgármester tiszteletdíját, azaz 123.400.- Ft-ban, költségtérítését pedig 28.510 Ft-

ban.   

 

Kérte a képviselők hozzászólásait.  

Hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

egyetért azzal, hogy Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíját 123.400.- Ft-ban, 

költségtérítését 18.510.- Ft-ban elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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86/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Harmati Gyula, Bucsa, Munkácsy u. 4.  

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése szerint a 

társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. 

Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja maximum: 123.400 Ft 

Költségtérítése: 18.510 Ft. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

8. napirendi pont: A Gazdasági, Kulturális Bizottság és a Szociális Bizottság tagjainak 

megválasztásáról 
 

Kláricz János polgármester: A bizottságok megalakításával kapcsolatosan a meghívóban 

kiküldött egy bizottság helyett, két bizottság alakítását javasolja, mivel az alakuló ülést 

megelőző napokban folyamatos egyeztetések folytak a bizottságok számának kialakítása, és 

összetételének megállapítása tárgyban.  

A mai ülésre kialakult, hogy két bizottság felállítását javasolja, a Gazdasági, Kulturális 

Bizottság és a Szociális Bizottságot. 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot is ennek értelmében javasolja elfogadni. 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökére és tagjaira a következő javaslatot teszi: 
 

Elnök: Márki Tiborné 

Képviselő tag: Faluházi Sándor 

Képviselő tag: Fenyődi Attila 

Külső tag: Mogyorósi Anikó 

Külső tag: Polyák Jánosné 
 

A Szociális Bizottság elnökére és tagjaira a következő javaslatot teszi: 
 

Elnök: Földesi Györgyné képviselő 

Képviselő tag: Juhász Sándort 

Külső tag: Ruzsányi Jánosné. 
 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Gazdasági, 

Kulturális Bizottság elnökének Márki Tiborné képviselőt, képviselő tagjának Faluházi Sándort, 

és Fenyődi Attilát, nem képviselő tagjának Mogyorósi Anikót, és Polyák Jánosnét 

megválasztja.  
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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87/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjainak megválasztása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, KulturálisBizottság 

tagjai közé az alábbi képviselő, és nem képviselő személyeket választotta meg tagoknak: 

- Elnökéül Márki Tiborné, Bucsa, Bocskai u. 17. szám alatti lakos(t) képviselő testületi 

tagot megválasztotta. 

- Tagjának Faluházi Sándor, Bucsa, Béke u. 5 szám alatti lakos(t) képviselő testületi 

tagot megválasztotta 

- Tagjának Fenyődi Attila, Bucsa, Árpád sor 4. szám alatti lakos(t) képviselő testületi 

tagot megválasztotta   

- Tagjának Mogyorósi Anikó, Bucsa,Kossuth u. 59. szám alatti lakos(t) nem képviselő 

tagjául  megválasztotta 

- Tagjának Polyák Jánosné, Bucsa, József A.u. 2/a. szám alatti lakos(t) nem 

képviselőtagjául megválasztotta   

Felelős: Kláricz János polgármester       

Határidő: azonnal  

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy a Szociális Bizottság tagságára vonatkozó 

javaslatával kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel?  

 

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

szavazni, aki a Szociális Bizottság elnökének Földesi Györgyné képviselőt, képviselő tagjának 

Juhász Sándort, külső bizottsági tagjának Ruzsányi Jánosnét megválasztja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

A Szociális Bizottság tagjainak megválasztása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagjai közé az 

alábbi képviselő, és nem képviselő személyeket választotta meg tagoknak: 

- Elnökéül Földesi Györgyné, Bucsa, Bocskai u. 13. szám alatti lakos(t) képviselő testületi 

tagot megválasztotta. 

- Tagjának Juhász Sándor, Bucsa, Szív u. 4/a.  szám alatti lakos(t) képviselő testületi tagot 

megválasztotta 

- Tagjának Ruzsányi Jánosnéé, Bucsa, Baross u. 16 szám alatti lakos(t) nem 

képviselőtagjául megválasztotta   

Felelős: Kláricz János polgármester       

Határidő: azonnal  

 

9. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 

megalkotása 

 

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

Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata megalkotását. 

Felkérte a jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen a napirend részleteiről szólni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A választásokat követően az alapvető rendelet a szervezeti és működési 

szabályzat, ami a működésnek az alapköveit teszi le, elsődleges feladat tehát, hogy az szmszt- 

aktualizálni szükséges. Gondolva itt a szervezeti struktúrára, a bizottsági formákra, a létszámra, 

és a tagok átvezetése szükséges. 
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Továbbá a kormányhivatal részéről is érkezett egy szakmai segítségnyújtás, több pontban 

leírták, hogy melyek azok a szakaszok, bekezdések, amelyekben az időszakos jogszabály 

változások miatt módosítás, vagy hatályon kívül helyezés vált szükségessé. Ezeket a 

módosításokat is elvégeztük. 

A kiküldött anyaghoz képest változás van, mivel a bizottságok számában, és összetételében is 

változás történt. 

A rendelet tervezetet a kiosztott anyagként javasolja elfogadni, ha kérdés van szívesen válaszol. 

 

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

hozzászólása?  

Mivel a képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem merült fel, szavazásra bocsátotta a 

szervezeti és működési szabályzat rendeletet.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatát elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

10. napirendi pont: Delegálás a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Tanácsa megalakításához 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a delegálást a Szeghalom 

Kistérség Többcélú Társulás 

 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megalakításához (a 2011. évi 

CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 94. § (2)) a társulási tanácsot a 

társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a 

megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.  

 

A megalakuló ülést követően a képviselő-testület által szavazással szükséges delegálni, aki 

képviseli az önkormányzatot a társulásban.  

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsábajavasolja, hogy a polgármestert 

delegálják a képviselők. 

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

 

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

szavazni, aki a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsába Kláricz János 

polgármester delegálásával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   89/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

Delegálás a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás  

Társulási Tanács megalakításához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társulás Társulási Tanácsába Kláricz János polgármestert delegálja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont: Delegálás a DAREH Önkormányzati Társulás, és a KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 

megalakításához 

 

Kláricz János polgármester: A DAREH Önkormányzati Társulás, és a KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG  Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács megalakításához 

Fenyődi Attila képviselőt javasolja delegálni.   

 

Továbbá a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsába is Fenyődi Attila képviselőt javasolja delegálni. 

 

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

 

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

szavazni, aki a DAREH Önkormányzati Társulási Társulási Tanácsa tagjának Fenyődi Attila 

képviselőt delegálásával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   90/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

Delegálás a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanács megalakításához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH Önkormányzati Társulási 

TársulásiTanácsatagjánakFenyődi Attila képviselőt delegálja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 

megalakításáhozFenyődi Attila képviselő delegálásával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   91/2019.(X.24.) Képviselő-testületi határozat 

Delegálás aKÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanács megalakításához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületea KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjának Fenyődi Attila 

képviselőt delegálja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 



14 

 

12. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a bejelentéseket. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése.  

Mivel a képviselők részéről hozzászólás, bejelentés nem érkezett, megköszönte az ülésen való 

részvételt, és az alakuló ülést 14,45 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

  Kláricz János       Dr. Nagy Éva  

                        polgármester         jegyző 

 

 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 
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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

titkos szavazásról 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én 

(csütörtökön) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános a l a k u l óüléséről, az 

alpolgármester megválasztásának titkos szavazásáról. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila, Földesi 

Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 
 

Meghívottak: Dr. Nagy Éva jegyző  
 

Kláricz János polgármester alpolgármester személyére tett javaslatot Harmati Gyula képviselő 

személyében. 
 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai személyére a következő javaslatot tette:  

Elnökéül: Faluház Sándor Attila képviselő 

Tagjai: Juhász Sándor képviselő 

            Márki Tiborné képviselő 
 

A szavazás módja titkos. 

Az urna lezárásra került, a szavazásra jogosultak megkapták a szavazólapot. 

A szavazás lezajlott. 
 

A Szavazatszámló Bizottság megállapította a szavazás eredményét: 
 

A szavazáson megjelentek száma: 7 fő képviselő 

A szavazás zárását követően az urnában talált szavazólapok száma 7 db. 

Eredmény:  

Harmati Gyula  

5 igen szavazat 

2 nem szavazat 

Érvénytelen szavazat nincs.  
 

Kláricz János polgármester: A megválasztott alpolgármester Harmati Gyula. 

 

A titkos szavazást bezárta. 

kmf. 

 

 

Kláricz János      Dr. Nagy Éva 

  polgármester             jegyző 
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