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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-23/2019. 

23. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án 

(csütörtökön) délután 13,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

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

Márki Tiborné képviselők 

 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor Attila 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. 

  

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.      
 

Napirendi pontok: 
 

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

fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2015.(II.17.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata Bucsa közigazgatási területének 

környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a 

közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2020 évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete 

megalkotásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata Bucsa község településkép védelméről szóló 

rendelete módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Harmati Gyula intézményvezetői pályázata elbírálása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ A 2020. évi folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ A 2020. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötéséről szóló döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ Delegálás a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ A Kanizsai utca és a Deák Ferenc utca ivóvízhálózata rekonstrukciója  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás 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. 

Az írásos előterjesztést egészítené ki néhány szóban.       
   
Földesi Györgyné képviselő: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült 

tájékoztatót szeretné kiegészíteni néhány gondolattal.  

Az utcákat végigjárta, gondok vannak a Szondy utcán, az utca közepéig nagy lyukak vannak, 

az utca további része pedig járhatatlan, a Dobó utcán nem történt útjavítás, kővel nem 

töltötték fel. A Szív utca is járhatatlan, és a Baross utcán is nagy lyukak vannak.  

 

A Nefelejcs utcán megnézte a 10. szám előtti új bejárót, szeretné megkérdezni, hogy miért 

készítették.  
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A Munkácsy utcán készül a járda, elhaladtak az utca közepéig, véleménye szerint lassan le 

kell állni, az eső miatt, és azért is, mert már lassan december lesz.  

 

Megjegyzi, hogy a folyamatos levélgyűjtést nem igazán tenné ide napirendi pontba, mivel ez 

természetes munkafolyamat. 

Az első napirendi pontot ezúttal jónak ítéli.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Szondy és Szív utcai út minőségét szintén jelezte a polgármester 

úrnak, szükséges a javításuk. Továbbá azoknak a hulladékgyűjtőknek a javítása is szükséges, 

amelyeknek nincs alja, vagy sérült, így ezek használhatatlanok. 

A ferde járdákkal kapcsolatosan is tenne jelzést. 

 

Márki Tiborné képviselő: A Munkácsy utca volt az, ahol az árok betonlapokkal van lerakva, 

ezt mindig is balesetveszélyesnek látta, akár gyalogosan, akár kerékpárral járva is. 

 

Kláricz János polgármester: Azokat az utcákat sorolta fel a képviselő asszony, amelyek 

estében az idén még nem volt lehetőség zúzottkővel való terítésre, mert nem volt elegendő a 

kőmennyiség.  

A Szondy utca, a Baross utca, a Szív utca, és a Dobó utca. A zúzott követ szállító cég jelezte, 

hogy hamarosan fogja tudni szállítani a követ, december első hetéig, és ez ide lesz 

felhasználva, illetve a hidegebb időjárás előtt szeretnék még a nagyobb lyukakat is befedni, 

hogy a télen ne legyenek teljesen kijárva. Továbbá a járdaszakaszokat is bejárták a műszaki 

munkatárssal, ahol ki kell egyenlíteni a dőlést. Tehát nem új járdaszakaszokat fognak építeni, 

hanem a csúszást szeretnék megakadályozni. Ekkor beszéltek a Munkácsy utcai lefedett 

árokról, amelyet feltárnak, és kitakarítják, illetve a törött járdalapokat is cserélik. 

Szeretné megjegyezni, hogy olyan minőségű járdát már nem tudnak építeni, mint a 

nyolcvanas években, mert sajnos már a cement sem olyan minőségű. 

A szemétgyűjtőket, kukákat is felülvizsgálják, és újakat fognak kihelyezni, vagy javítani, 

tavaszra ezeknek el kell készülnie.  

A műszakis munkatárs által készített karbantartási munkák munkanapló szerint kerülnek 

felsorolásra, azt nem szokta szelektálni, valóban van benne olyan tétel, ami természetes, hogy 

szedik a falevelet, de egyben kerül átemelésre a tájékoztató, amit a kollega átad az abban a 

hónapban elvégzett munkákról. Erre lehet számítani, ilyen részletesen. 

A Nefelejcs utca 10 szám alatti bejáró építése szükséges volt, évek óta húzódó dolog volt, 

többször jelezte az önkormányzat a szennyvízberuházást végző cégnek, de nem vállalták 

magukra, mostanra a javítást elvégzését az önkormányzat azért vállalta, mert a munkagép 

talpalása okozta a rongálódást. Ezt az akkori műszakis kollega le is helyszínelte, 

jegyzőkönyvezte.  

Mostanában nem érkeznek már ilyen jelzések, de számos olyan jelzés van, ahol 

bekötővezeték feletti talajszint megsüllyedt. Ez a járdák védelme szempontjából és a 

biztonságos közlekedés szempontjából is fontos és szükséges. 

 

Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? Ezekkel a kiegészítésekkel el tudják fogadni a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

szóló tájékoztatót, 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:  
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   92/2019.(XI.28.) 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: Döntés Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2015.(II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, az 

előzőekben bizottságon tárgyalt döntések átvezetése.  
 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Gazdasági Bizottság korábban már kialakította az álláspontját és azt 

a döntést beültetve készült el a rendelet módosítása, az összegek az ott meghatározottak 

szerint kerültek megállapításra. 
 

Földesi Györgyné képviselő: A bizottság is tárgyalta, és a képviselő-testület is tárgyalta a 

vagyongazdálkodásról szóló jelentést, de nem fogadta el többszöri nekifutásra sem, mert még 

meg kell vizsgálni azt, hogy az Ösvény Esélynövelő Alapítvány miért nem fizet bérleti díjat 

az általa használt épületért, illetve meg kell vizsgálni a kamion parkolásával kapcsolatos 

témát, készíteni kell egy anyagot, és záros határidőn belül napirendre kell tűzni.  

 

Kláricz János polgármester: A napirendet a jövő évi munkatervbe bele kell építeni, illetve a 

kért  anyagot el kell készíteni. A mai napirend pedig most elfogadható? Van-e még kérdés?  

 

Márki Tiborné képviselő: Megkérdezte, hogy mi a különbség a szociális, a szolgálati és az 

üzleti célú ingatlanok között.  
 

Kláricz János polgármester: Attól függ, hogy ki veszi bérbe, illetve hogy az ingatlan milyen 

minősítésű, vannak átfedések. 
 

Dr. Nagy Éva jegyző: Két olyan lakás van, ami szociális célú, a Rákóczi utcai és az Árpád sor 

utcai. A többi önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adható szolgálati céllal és üzleti céllal is.  

 

Márki Tiborné képviselő: A szociális célú ingatlan arra érthető, hogy akinek a saját lakása 

lakhatatlanná válik, akkor oda lehetne menni, azaz bérbevehető? 
 

Kláricz János polgármester: Jól érti a képviselő asszony, bár van még olyan szociális célú 

szolgálati lakás ami felújítása, állagmegóvás alatt van. 
 

Megkérdezte, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy a lakások bérleti díjának meghatározása mellé 

kerüljön feltüntetésre a lakások nagysága, (négyzetmétere) mert úgy értelmezhető 

megfelelően, ha az adat nincs ott, ahogy csak az egyik része ismert a bérleti díj 

meghatározásához. Továbbá javasolja, hogy ne legyen lehetőség egy lakáson belül nem az 

egész lakás bérlésére. 
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Kláricz János polgármester: Ez abból vetődött fel, hogy az Ady Endre utcai ingatlanra egy 

féléves viszonylatban volt bérlő, mivel az a lakás 230 m2, és a tetőteret nem vették igénybe, 

így ezt az élethelyzetet tudták kezelni. A felvetéssel azonba egyetért. 

 

Ha további kérdés nincs, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 

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

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:    

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2019.(XI.29) önkormányzati rendelete a  

Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások  

és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről  

szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helységek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helységek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

1/2015.(II.17.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:   

1.§ 

 

(1) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2.§. 

E rendelet 2020. január 1 napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  
 

Bucsa, 2019. november 28. 

 

  Kláricz János       Dr. Nagy Éva 

    polgármester              jegyző 
 

Kihirdetve: 2019. november 29. 

     

                                           Dr. Nagy Éva 

                  jegyző 
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1. melléklet 

Önkormányzati bérlakások bérleti díjai 

Szociális célú ingatlanok 

Lakás adatai: Bérleti díj mértéke 

m2/Ft/hó 

Árpád sor u.6/a. 160 Ft/m2 

Rákóczi u. 9. 160 Ft/m2 
 

Szolgálati célú ingatlanok 

Lakás adatai: Bérleti díj mértéke  

m2/Ft/hó 

Kossuth u. 2. 215 Ft/m2 

Petőfi u. 4. 215 Ft/m2 

Kossuth u. 28. 215 Ft/m2 

Bocskai u. 6/a. 215 Ft/m2 

Bocskai u. 6/b. 215 Ft/m2 

Kossuth tér 5. 215 Ft/m2 

 

Üzleti célú ingatlanok 

Lakás adatai: Bérleti díj mértéke  

m2/Ft/hó 

Kossuth u. 2. 320 Ft/m2 

Petőfi u. 4. 320 Ft/m2 

Kossuth u. 28. 320 Ft/m2 

Bocskai u. 6/a. 320 Ft/m2 

Bocskai u. 6/b. 320 Ft/m2 

Kossuth tér 5. 320 Ft/m2 
 

A bérleti díjak a közüzemi költségeket nem tartalmazzák, azokat a bérleti díjon felül kell 

megfizetni. Az árak Áfát nem tartalmaznak. 
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Hatásvizsgálati lap 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2019.(XI.29) önkormányzati 

rendelete a Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A díjemelésnek társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai 

vannak. Az önkormányzat saját bevételeit hivatott növelni a bérleti díjak emelésével és 

kiterjesztésével. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következmények 

 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2019. november 28. 

 

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 
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3./ napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata Bucsa közigazgatási 

területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést Bucsa 

Község Önkormányzata Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, 

köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről 

szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet módosítására legutóbb 2015-ben került sor, amikor is a rendelet 1. mellékletének 

módosítása útján aktualizálásra kerültek a díjak, továbbá bevezettük 2015. március 1. napjától 

az alkalmi, és mozgóárusokra is a közterület használatának díjfizetési kötelezettségét. 

 

Az azóta eltelt időben nem kerültek a díjak módosításra, így azok legalább infláció mértékű 

emelése vált szükségessé. A nyár folyamán a vagyongazdálkodást tárgyalva több alkalommal 

sor került munkaanyag készítésére, a legutóbbi szeptemberi tárgyalásakor döntött úgy a 

Képviselő-testület, hogy a módosítás mértékét meghatározza az infláció mértékének 

megfelelő emeléssel.  

 

Kérte a képviselőket, fogadják el a rendelet tervezetet, Bucsa közigazgatási területének 

környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a 

közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

annak 1. sz. melléklete módosítását.  

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás 

Mivel kérdés hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 Bucsa Község Önkormányzata  

Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom 

és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló  

13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 2. 5. 11. 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bucsa 

közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005. (VI.07.) önkormányzati 

rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 
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(1) A Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a 

köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 

13/2005. (VI.07.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2019. november 28. 

 

                      Kláricz János                                                           Dr. Nagy Éva 

                       polgármester                                                                 jegyző 

  

Kihirdetve: Bucsa, 2019. november 29. 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 
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1. sz. melléklet 

   

Bucsa és környéke környezetvédelméről, köztisztaságáról, a közterület használat 

rendjéről szóló rendelethez 

Közterület használati díjak mértéke (nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák) 

 

 

1. Piac területén árusítás céljából asztalnál, gépkocsiból és egyéb területen egységesen  

                                                                                                             120.- Ft + ÁFA /m2/nap 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Közterületbe 50 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, 

közterületen elhelyezett ideiglenes reklámtábla                                    160.- Ft + ÁFA /m2/hó    

___________________________________________________________________________ 

3.Hirdető tábla elhelyezése                                                                    240.- Ft + ÁFA /m2/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Árusító és egyéb fülke elhelyezése közterületen  (ideiglenesen)       130.- Ft + ÁFA /m2/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.Falunapon történő árusítás:         

      20 m2 –ig      5.000.- Ft + ÁFA                                                     

                                                 20 m2 fölött                                                   8.000.- Ft+ ÁFA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolt (alkalomszerű):   5.000.- Ft+ÁFA/nap 

      éves díj:       75.000.- Ft+ÁFA/nap 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.Mutatványos tevékenység, cirkusz:                        35.000.- Ft+ÁFA/alkalom  (max. 7. nap) 

 forgó, körhinta, légvár                                              25.000.- Ft + ÁFA/alkalom (max. 7.nap) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.Vendéglátó-ipari előkertnek,  

IV. 01- X.31. közötti időszakban                              85.- Ft + ÁFA /m2/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.Közterületen lévő más tulajdonában álló ingatlan(felépítmény)területének bérlete: 

85.- Ft+ÁFA/m2/hó                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.Gépjármű közterületen történő elhelyezése, parkírozása          800,-Ft + ÁFA /m2/nap     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.Építési munkával kapcsolatos állvány, anyag, törmelék, konténer elhelyezése:                   

160 .- t + ÁFA /m2/nap 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Belterületi közterületek  haszonbérlete, kaszáló, legelő céljára          5.- Ft + ÁFA/m2/év 

A fent meghatározott közterület használati díjak kizárólag a bérlet díját tartalmazzák, a 

használathoz kapcsolódó további költségeket (pl.: rezsi díj, energia felhasználást) a bérleti 

díjon felül köteles megfizetni az azt igénybe vevő.  

 

A bérleti díjakat pénztári órákban az önkormányzat házipénztárában, vagy átutalással az 

önkormányzat 54000117-11031215-00000000 számlaszámára kell megfizetni, az 

igénybevételt megelőzően. 
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Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az inflációmértékű emelésnek negatív társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai 

vannak. Az önkormányzat saját bevételeit hivatott növelni a közterület használati díjak 

emelésével és kiterjesztésével. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következmények 

 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Bucsa, 2019. november 28. 

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 
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4. napirendi pont: Javaslat Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi átmeneti 

gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a javaslatot Bucsa 

Község Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 

 

Az előterjesztés részletezi, hogy miért van szükség az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotására.  

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, milyen véleményt alakított ki a 

bizottság.  

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

véleményezte a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet, azt elfogadta, és a 

képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 
 

Kláricz János polgármester: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet elfogadásra 

javasolja. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2020. évi átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendeletet elfogadja.   

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. 

január 1-től a 2020. évi önkormányzati költségvetés elfogadásáig – az önkormányzat és az 

intézményei útján – a bevételeket folytatólagosan beszedje, és a kiadásokat teljesítse.  
 

2. § 
 

(1) Az átmeneti időszakban a község önállóan működő és gazdálkodó intézményei 

finanszírozását, ideértve a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, a Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás, Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda, Bucsa Község Napközis Konyha, Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

gazdálkodását is havonta, 2019. évi működési célú kiadások eredeti előirányzatának 80 %-a 

alapján rendezze. 
 

(2) Az átmeneti időszakban a folyamatban lévő beruházásokkal és rekonstrukciókkal 

kapcsolatos fizetési kötelezettségeket a korábbi testületi döntésben vállalt kötelezettség 

alapján rendezze.  
 

3.  § 
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(1) E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.   

(2) E rendelet a 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 

veszti.  
 

Bucsa, 2019. november 28.  

 

Kláricz János      Dr. Nagy Éva  

polgármester             jegyző  

 

 A rendeletet 2019. november 29-én kihirdettem.  

          Dr. Nagy Éva   

       jegyző 

 

Hatásvizsgálati lap  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 

15/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletnek társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen költségvetési gazdasági hatása, a 

kiegyensúlyozott és folyamatos költségvetési biztonság. Az önkormányzat és a 

költségvetési szervek folyamatos működésének biztosítása a cél.  

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Bucsa, 2019. november 20. 

 

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 

 

5. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata Bucsa község településkép 

védelméről szóló rendelete módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az negyedik napirendi pontot, Döntés Bucsa 

Község Önkormányzata Bucsa község településkép védelméről szóló rendelete módosításáról. 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkárának 

utasítása alapján megvizsgálta, hogy a helyi önkormányzatok eleget tettek-e a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 12. § (2) bekezdésében 

foglalt jogalkotási kötelezettségüknek, illetve a megalkotott önkormányzati rendeletek 

jogszerűek-e. 

Bucsa Község Önkormányzata megalkotta a településkép védelméről szóló 8/2018. (XI.8.) 

önkormányzati rendelete vonatkozásában a vizsgálat kisebb súlyú jogszabálysértéseket tárt 

fel, ezért módosítása szükséges.  

2018 évben normatív alapon voltak ezek a rendeletek finanszírozva, az önkormányzat részére 

is felkért gazdasági társaság készítette el a rendeletet. 

A törvényességi felhívásnak eleget téve a módosítás elkészült, kéri a rendelet tervezet 

elfogadását.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy ki készítette a rendelet módosítását.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Arra hívná fel a figyelmet, hogy annyira sok módosítás érkezett, hogy 

nem módosítás, hanem új rendelet kerül megalkotásra.  

A rendelet módosítását az a cég készítette, akik legelőször is készítették, ehhez tartozott még 

a rendelet javítása, de jelezték, hogy az elkövetkező módosításokat már tudják elvállalni.  

 

Kláricz János polgármester: A módosítások tekintetében még egyszer biztosan vizsgálat alá 

fogja venni ezt a rendeletet a kormányhivatal. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Nyilván ha még ezek után is lesz a rendeletnek módosítása, az a jegyző 

és a képviselő-testület hatásköre, és feladata lesz.  

  

Kláricz János polgármester: Mivel kötelező módosításokat tartalmaz a rendelet, törvényi 

hivatkozásokat, ezért javasolja, hogy fogadja el a testület.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?  

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata Bucsa község településkép 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

16/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet Bucsa Község településkép védelméről 

 

(A rendelet terjedelme miatt a jegyzőkönyv melléklete) 

 

Hatásvizsgálati lap 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

Bucsa Község településkép védelméről szóló 

16/2019. (XI.29.) önkormányzati rendeletéhez 

 

1. Társadalmi hatás: Jogszabályi lehetőség nyílik az épített környezet esztétikusabb 

alakítására 

2. Gazdasági hatás: Az esztétikusabb környezet a város ingatlanállományának értékét növeli. 

3.Költségvetési hatás: nincs 

4. Környezeti következményei: Az épített környezet kedvezően alakul. 

5. Egészségi következményei: nem releváns. 

6. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A bejelentési eljárás rövid 

határidejű, elenyésző többlet adminisztráció jelentkezik.  

7. A megalkotás szükségességei, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 

korábbi szabályozás felülvizsgálata illetve a helyi rendelet megalkotása a módosított 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének jogszabályi kötelezettsége. Annak elmaradása egyrészt mulasztásos 

törvénysértést idéz elő másrészt az a településképi helyi szabályok törvényes betartását 

veszélyezteti. A településkép aktív alakítására csak a jogszabály megalkotásával van 

lehetőség, ennek elmaradása esetén az Önkormányzat befolyásoló szerepe nem érvényesülhet.  

8. Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Mivel 

az Önkormányzat nem alkalmaz városi főépítészt, ezért azt külön kell biztosítani.  

 

Bucsa, 2019. november 28. 

            Dr. Nagy Éva  

        jegyző 
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6. napirendi pont: Harmati Gyula intézményvezetői pályázata elbírálása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, Harmati Gyula 

intézményvezetői pályázata elbírálását. A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézményvezetői 

pályázati felhívásra egy darab pályázat érkezett.  

A pályázatot három tagú szakmai bizottság véleményezte, és egyhangúlag támogatta Harmati 

Gyula pályázatát.  

A szakmai véleményezésről szóló jegyzőkönyvet a képviselők megismerésre megkapták. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az intézményvezető, Harmati Gyula 2020. január 1-jétől kerül 

kinevezésre. A mai napon a Nemzeti Művelődési Intézmény Békés Megyei Igazgatóságának 

tájékoztatóján vesz részt, ahol információkat kap a jövő évi pályázati lehetőségekről, mind 

intézményi, magánszemélyek részére, és alapítványok részére is lesznek elérhető források.  

 

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

hozzászólása?  

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

szavazni, aki Harmati Gyula intézményvezetői pályázatát elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   93/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Harmati Gyula intézményvezetői pályázata elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Harmati Gyula (5527. Bucsa, 

Munkácsy u. 4.) pályázatát a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézményvezetői 

felhívására. 

Kinevezi az intézmény vezetői feladatainak ellátásra 5 évre, 2020. január 1. napjától 

2024. december 31. napjáig, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 23.§-a alapján. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7. napirendi pont: A 2020. évi folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés 

meghozatala  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a 2020. évi 

folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalát.  

A futó projektek finanszírozása miatt szükség van a folyószámla hitel 30.000.000.- Ft-ban 

történő megkötésére. 

A folyószámla hitelkeretet minden év január hónapban újra szükséges kötni, illetve december 

31-ig azt vissza kell fizetni. Az önkormányzat szeretné ezt a hitelkeretet változatlanul 

fenntartani. 

A napirendet a Gazdasági, Kulturális Bizottság is tárgyalta. 

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

véleményezte, elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a 2020. évi 

folyószámla hitelkeret szerződés megkötését.  
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Kláricz János polgármester: Megköszönte, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a 2020. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötését 

elfogadja 2020. december 31-i.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

94/2019. (XI.28) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi hitelkeret szerződésének megkötésére 

 A Képviselő-testület nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága 

érdekében kéri a Takarékban Zrt-t, hogy 2020. január 1-jétől Bucsa Község 

Önkormányzatával 30.000.000 Ft összegre szóló folyószámla hitelkeret szerződést 

kössön 2020. december 31. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésével 

kapcsolatos teendők ellátásával. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: értelem szerint 
 

 

8. napirendi pont: A 2020. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a 2020. évi belső 

ellenőrzési terv megtárgyalását és elfogadását.  

A Cs.A.Cs. Zrt elkészítette az ellenőrizendő területre szóló javaslat került előterjesztésre. 
 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzatnál két téma van, majd az együttes ülésen, és a 

társulási ülésen is fogja tárgyalni a két testület az ellenőrzésbe vont területeket. 
 

A napirenden most az önkormányzatnál a leltározás ellenőrzését javasolja, most kezdődött a 

folyamat, ennek az ellenőrzése jövőre időszerű lesz. Továbbá a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtárnál az intézmény még fél éves működéssel bír, ott az állami támogatás 

felhasználásának ellenőrzése a javasolt téma.  

  

Kláricz János polgármester: A Gazdasági, Kulturális Bizottság is véleményezte Bucsa Község 

Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét. 

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

véleményezte, elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzata és intézménye a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi belső ellenőrzési 

tervét. 
 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, szíveskedjenek véleményezni az 

előterjesztést, a témákkal kapcsolatosan. 
 

Földesi Györgyné képviselő: A maga részéről nincs megelégedve a Cs.A.Cs. Zrt. munkájával, 

elég nagy összeget fizettek ki az ellenőrzésért, és semmi értelme nem volt a munkának, az 

ellenőrzés elvégzése után a jelentés módosításra kerül. Kérte az önkormányzat közmunka 

ellenőrzését, de nem azt kapta, amit kért, így a közfoglalkoztatás ellenőrzési jelentésével sem 

volt elégedett. (Talán több volt, illetve nagyobb értékű az az ellenőrzés, amit saját maga 

elvégzett.)  

Nem támogatja az előterjesztésben foglaltakat.  
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Kláricz János polgármester: Maga a Cs.A.Cs. Zrt-vel az önkormányzat jól tudott 

együttdolgozni, de az, hogy a belső ellenőrzés eredményeként nem az jön ki, amit elvárnak, 

az nem feltétlen minősíti a céget.  

Nagyon sok cég foglalkozik belső ellenőrzéssel, és arra van lehetőség, hogy megkeressenek 

más céget.  

Jelenleg a témákat kellene most megvizsgálni. Ha ezeket a témákat fontosnak tartják, akkor 

ezeket az adott témákat meg lehet versenyeztetni. 

Nem szeretné a képviselő asszony véleményét nem figyelembe venni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem volt megelégedve a cég belső ellenőrzésével nem volt 

eléggé segítségére az önkormányzatnak az elvégzett ellenőrzés.  

A témajavaslatokat a jegyző asszonyra bízza. 

 

Kláricz János polgármester: Olyan javaslatot tudna tenni, hogy magát a témaköröket 

elfogadják, és decemberig kér be az önkormányzat ajánlatokat, és januárban újra tárgyalja a 

testület a témát. Bár nem pénzügyi aggálya van a képviselő asszonynak, hanem szakmai.  

A maga részéről elégedett a Cs.A.Cs.Zrt munkájával, pedig a polgármester is része volt az 

egyik ellenőrzésnek, és nem volt meghallgatva az ellenőrzés során, és a belső ellenőrzési 

megállapítás úgy készült el, hogy a polgármester nem adott információt.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Mint jegyző is jól tud együtt dolgozni, és abban az ellenőrzésben, ami 

év elején tartott, és annak a megállapítása, és amit mint jegyző tapasztalt, nem volt 

összhangban, nem helytállóak. Ha a jegyző nem ajánlja fel a segítségét a belső ellenőrzés 

során, akkor születhet olyan megállapítás, ami nem helytálló. Amikor újabb információkhoz 

jutott a belső ellenőr, akkor tett más megállapítást. A jegyzőnek is együttműködőnek kell 

lenni, és az ellenőr megnézte újra a  

Véleménye szerint az említett eljárásban a Cs.A.Cs. Kft korrektül járt el.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A belső ellenőrzésnek mindig a hivatal segítségére kell lennie. 
 

Kláricz János polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat, szavazásra bocsátja az eredeti  

napirendet.  

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2020. évi Belső 

ellenőrzési tervet. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

95/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

A 2020. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2020. 

évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel fogadja 

el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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9. napirendi pont: Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötéséről szóló döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, az Allianz 

Klasszikusok Életbiztosítás megkötéséről szóló döntést.  

 

Az Allianz Klasszikusok életbiztosítás megkötésével a következő önkormányzati választások 

(2024. október) után rendelkezésre áll egy pénzösszeg, amelyet az újra meg nem választott 

polgármesterek végkielégítésére fordíthatnak.  

Öt évvel ezelőtt is kötött ilyen előtakarékosságot az önkormányzat, és ez az előző biztosítás 

most lejárt, annak a megtakarítása összegének kifizetése folyamatban van. 

Most pedig egy három és egy hat havi előtakarékosságra szóló ajánlatot terjesztett a 

képviselő-testület elé. 

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság az 

Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötése napirendet véleményezte, és a három havi 

kalkulációval történő megkötését javasolja a testületnek elfogadásra.  

 

Kláricz János polgármester: A Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésen is voltak kérdések, a 

visszafizetésre kerülő összeggel tekintetében. 

A polgármester egy biztosítotti alany is, mert van egy biztosítási része is a kötvénynek, van 

egy haláleseti, és baleseti szolgáltatási része is van, ezért nem a teljes összeg, és kamatai ami a 

lejáratkor visszafizetésre kerül, mert van egy szolgáltatási része is. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A meg nem választott polgármesternek három havi végkielégítés 

kötelező, és az új testület további három havi végkielégítést adhat.  

Lehetnek az önkormányzatok olyan helyzetben, hogy nem tudják a három havit kifizetni, ez a 

fedezetet nyújthat erre. Nem tudta, hogy van olyan része is a szolgáltatásnak, ami balesetre 

szól. 

 

Kláricz János polgármester: Ha hónapokra kikalkulálnák, mennyi amit befizet az 

önkormányzat, nem többlet összeget kapnak vissza, mivel ennek a tételnek van egy biztosítási 

szolgáltatása is, és az adott kedvezményezett felé pénzügyi ellentételezés történik.   

 

Fenyődi Attila képviselő: A Gazdasági, Kulturális ülésen kiszámolta az egyik tag, hogy kb. 

300 eFt-tal kevesebb, mint ami befizetésre került, és ez tartalmazza azt a szolgáltatást, ami a 

balesetre, betegségre szól. 

 

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy Kláricz János polgármester részére a 

„Kincstári Megtakarítási Program” polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódóan az 

önkormányzat életbiztosítást kössön.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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96/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Allianz Klasszikusok életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Kláricz János 

polgármester részére a „Kincstári Megtakarítás Program” polgármesteri végkielégítés 

kifizetéséhez kapcsolódóan életbiztosítást köt.  

Az induló biztosítási díj a három havi kalkulációval az elérni kívánt összeg.  

A Képviselő-testült megbízza a polgármestert és a jegyzőt az életbiztosítás megkötésével 

kapcsolatos feladatok ellátásával.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

     Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

10. napirendi pont: Delegálás a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos 

Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a delegálást a Bucsa és 

Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsába.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos 

Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 8. pontja értelmében  

„A Társulási Tanács tagjait, a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

alkotják. A tagok nevét az 1. melléklet tartalmazza.” 

 

Eddigiekben a képviselő-testület összetételét követte a delegált tagok névsora is, követve ezt a 

eljárást a megválasztott képviselők delegálását javasloma Társulási Tanácsba: 

 

1./ Kláricz János  

2./ Harmati Gyula 

3./ Faluházi Sándor 

4./ Fenyődi Attila 

5./ Földesi Györgyné 

6./ Juhász Sándor 

7./ Márki Tiborné 

 

Kláricz János polgármester: A Társulás elnöke a Társulási Megállapodás értelmében Bucsa 

Község Önkormányzat polgármestere, az alelnök pedig Bucsa Község Önkormányzat 

alpolgármestere. 

 

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

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Társulási Megállapodás nem úgy fogalmaz, hogy automatikusan  a 

megválasztott képviselők a Társulási Tanács tagjai, hanem úgy fogalmaz, hogy a testület 

delegál tagokat, ezért van szükség a döntésre.  

 

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

aki egyetért a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába a képviselő-testület minden tagjának 

delegálásával, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   97/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Delegálás a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat 

Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába az alábbi 

képviselőket delegálja: 

1./ Kláricz János  

2./ Harmati Gyula 

3./ Faluházi Sándor 

4./ Fenyődi Attila 

5./ Földesi Györgyné 

6./ Juhász Sándor 

7./ Márki Tiborné 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. napirendi pont: A Kanizsai utca és a Deák Ferenc utca ivóvízhálózata 

rekonstrukciója 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a Kanizsai utca, 

és a Deák Ferenc utca ivóvízhálózata rekonstrukcióját.  

A Magyar Falvak Programban benyújtásra került az önkormányzati tulajdonú utak felújítása, 

és a pályázat nyertes lett, 20,5 millió forintos támogatással. Itt két utca került nevesítésre, a 

Kanizsai utca, és a Deák Ferenc utca. A benyújtáskor a mennyiség lett lefedve, ha a testület 

úgy dönt, akkor lehet másik utcát is burkolni. Mielőtt azonban aszfaltburkolattal látnák el az 

utcákat, az Alföldvíz Zrt elkészítette a Bucsa ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák 

költségvetését.  

 

1. Bucsa, Kanizsai utca vezeték rekonstrukció  5.010.220.- Ft 

2. Deák Ferenc utca vezeték rekonstrukció           11.822.292.- Ft 

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság ülésen is volt néhány jó gondolat az utcák rekonstrukciós 

munkálataival kapcsolatosan. Magát az irányvonalat jó lenne eldönteni, mert ha maradnak a 

két utcánál, akkor a továbbiakban egyeztetni szükséges az Alföldvíz Zrt-vel.  

  

A két utca rekonstrukciós munkálataira már van megtakarítás, keletkezett megtakarítás, amit 

erre fel tudnak használni, illetve egy-két éves elkötelezettséget vállalna be az önkormányzat.  

A vezeték cseréjére érkezett olyan vélemény is, hogy csak a bekötővezeték cseréjét végezzék 

el. Szeretné elmondani, hogy nem magát a rekonstrukciós munkák költségvetését fogadnák el, 

hanem azt, hogy részleteibe az Alföldvíz Zrt-vel egyeztetéseket kell lefolytatni.  

 

Márki Tiborné képviselő: A Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésen voltak olyan felvetések, 

hogy a lakosok is járuljanak hozzá a költségekhez a kapubejárójuk elkészítéséhez. 

 

Megérkezik Faluházi Sándor Attila képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 5 főről 6 főre 

változik, a szavazatok száma 5-ről 6-ra emelkedik.  
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Kláricz János polgármester: Tájékoztatja a most érkezett képviselők az adott napirendről.  

A Kanizsai és a Deák Ferenc utca ivóvízhálózatának rekonstrukciójára szóló költségekről 

szóló tájékoztatást. Az Alföldvíz Zrt-vel további egyeztetések szükségesek, és ha ezek 

megtörténnek, azután lehet szó az ivóvízvezeték cseréjéről, illetve dönteni kellene arról, hogy 

maradhat-e a két utca, a Kanizsai és a Deák Ferenc utca.  

A Kanizsai utca elejéről elköltözik a piac, annak a helyét rendbe kell tenni, a Deák Ferenc 

utca pedig a legtöbb lakott ingatlannal rendelkezik.  

A témával kapcsolatos irányvonalat szerette volna a képviselőkkel egyeztetni, tehát nincs 

lezárva, de januárban ennek rekonstrukciós felújításnak a költségvonzatának a végére kell 

jutni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Kanizsai utcát el tudja fogadni, de miért a Deák Ferenc utca, 

javasolná inkább a Széchenyi utcát, ahol lefedetlen árok van, és együtt el lehetne készíteni a 

felújítást.  Nem tartja jó dolognak, hogy csak a házakhoz bemenő vezetéket cseréljék, ha már 

cserélnek, akkor javasolja teljesen. 

 

Kláricz János polgármester: A Névtelen utca, a Széchenyi utca, a Kossuth utca a Kossuth utca 

64. számig be van adva a csapadékvízelvezető-rendszer felújítása Területi Operatív Program 

pályázatra. A TIVIZIG előzetes szakvéleménye alapján nem indokolják a lefedést, ha mégis 

lefednék, akkor bizonyos technikai előírásoknak meg kell felelni. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A Földesi képviselő asszony által elhangzott véleményre reagálna, 

hogy az említett két utca között annyi a különbség, hogy a Széchenyi utcánál az út alatt 

helyezkedik el a gerincvezeték, nem lehetne anélkül aszfaltozni, hogy ne cseréljenek 

ivóvízvezetéket. A Deák Ferenc utcánál viszont annyival kijjebb van a vezeték az út szélétől, 

hogy azt később is lehet cserélni. A költsége miatt az Alföldvíz felé sem mindegy, hogy hány 

évre kötelezi el magát az önkormányzat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Gördülő Fejlesztési tervben sem volt magas összeg tervezve 

2031-ig 30 millió forint jutott, ami nem nagy összeg.  

 

Kláricz János polgármester: Azt látják, hogy 3-4 millió forint megtakarítás keletkezik egy 

évben amit vezetékcserére fordíthat az önkormányzat. Összegezné az elhangzottakat. Úgy 

értékeli, hogy a képviselők a kijelölt utcák mellett döntenek, továbbá feladatként 

meghatározzák, hogy az Alföldvíz Zrt felé jelezzék azt, hogy tipikusan csak bekötővezeték 

cserére kérjen az önkormányzat ajánlatot. 

 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek, határozatot nem hoznak.  

A témára január hónapban visszatérnek.  

 

12.napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: A bejelentések napirendi pontban szeretné elmondani, hogy 

jelezték az intézmények dolgozói és a hivatali dolgozói is, hogy az év végi szokásos vacsorát 

nem tartanák meg, csak kisebb körben, és munkahelyi szinten. Az itt megtakarított összeget 

felajánlanák a Kristóf Flóra gyógyulására. Azt kell tudni, hogy az étkezési költség kb 330.000 

Ft-ot jelentett, ezen összeghatárig döntést kér a testülettől, hogy ezt az összeget felkerekítve 

500.000.- Ft-ig az önkormányzat is hozzájárul a kislány gyógykezelésének gyűjtéséhez. 
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A felkerekített támogatás összege tehát 500.000 Ft.A település egy emberként mozdult meg a 

kislány részére indult segítségnyújtás irányába, és mindenki jól kezeli. 

A polgármester saját hatáskörben átcsoportosítaná a 330.000.- Ft-ot, illetve a maradék 

170.000 Ft-ot pedig a szociális keret terhére javasol hozzátenni az adomány összege összesen 

500.000.- Ft. Jogilag ennek nincs akadálya, mert magánszemélynek nyújtott támogatásról van 

szó. 

 

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

Község Önkormányzata Kristóf  Flóra gyógyulását 330.000.- Ft adománnyal támogatja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

98/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Kristóf Flóra gyógykezelésének támogatása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kristóf Flóra (5527. Bucsa, Jókai u. 

36.) gyógykezelését 330.000.- Ft-tal támogatja.  

A támogatás fedezetét Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése egyéb 

reprezentációs költségei terhére kerül átcsoportosításra. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata Kristóf Flóra gyógyulását 170.000.- Ft 

adománnyal támogatja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

99/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

Kristóf Flóra gyógykezelésének támogatása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kristóf Flóra (5527. Bucsa, Jókai u. 

36.) gyógykezelését 170.000.- Ft-tal támogatja.  

A támogatás fedezetét a Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének  

szociális keret terhére javasolja átcsoportosítani. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Az idei fenyőfát szeretné felajánlani. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az idei karácsonyfa gyújtást itt a Kossuth téren javasolja 

megtartani, még világosba, kis műsorral, énekkel, gyerekek szereplésével. Ne hagyják 

elveszni az ünnepélyességet.   

 

Kláricz János polgármester: A Szülői Közösség vezetője jelezte, hogy itt a téren szeretnék a 

fenyőfát felállítani, a gyertyát meggyújtani.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A bejelentések napirendi pontban szeretné kiegészíteni a 

Polgármesteri Programot.  
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Amennyiben a képviselő-testület is egyetért a javaslatokkal, akkor ezekkel a kiegészítésekkel 

hozzanak egy döntést, amivel megerősítik a programot.  

 

Az elért eredmények megőrzése szerepel a polgármesteri programban, amit szeretne úgy 

megfogalmazni, hogy az elért eredmények megtartása, és megújítása. Ezt nemcsak a 

közösségi életre lehet érteni, hanem konkrét tényként.  

 

A község rendezetlen állapotának megszűntetése, sajnos rendezetlen a falunk, akár 

szellemileg is van tennivaló, akár fizikálisan is. Ezzel foglalkozni kell.  

 

Foglalkozni kell a transzparenciával is, meg kell újítani a honlapot, az újságot. Ezeket nem 

lehet tovább halogatni.  

 

A brikettáló üzembehelyezését is javasolja, annak dolgozni kell, nagyon sok ágat, gallyat 

összeszednek, hasznot hoz, ne legyen nem kihasználva.  

A járdalapok gyártása, utak, járdák rendszer szerinti felújítása, ehhez készíteni kell egy tervet, 

egy programot.  

A temető felújításról esett szó, de az urnafal amikor 6-7 évvel ezelőtt téma volt, mostanában 

már nem annyira foglalkoztatja a lakosokat. Ha ezzel újra el kezdenek foglalkozni javasolja, 

hogy kérdezzék meg a lakosokat.  

A kerékpárút, vagy sáv, de legalább itt a faluban legyen, nagyon fontos lenne, vegyék be az öt 

éves programba.  

 

A folyamatos ellenőrzést is fontosnak tartja, és akár a képviselők maguk közt is feloszthatják 

az ellenőrzést a közmunkások körében.  

Az idősek napközi otthonának belső felújítását is nagyon fontosnak tartja, ebben az öt éves 

ciklusban, annak is az elején, de nagyon nagy szükség van a felújításra.  

 

Az ifjúság támogatását nagyon fontosnak tartja, és javasolja, hogy foglalkozzanak az idősebb 

korosztállyal is, készüljön egy munkaanyag.  

Akár anyagi támogatásban is részesíthetnék az időseket, vagy az udvaruk rendben tartását is 

lehetnek vállalni.  

Szeretné ha odafigyelnének az idősekre is, az előző időszakban odafigyeltek az ifjúságra a 

különböző ösztöndíjakkal. 

 

Megköszönte, hogy meghallgatták.  

 

Kláricz János polgármester: A kiegészítést a maga részéről elfogadásra javasolja, ezeket a 

pontokat bele lehet építeni a programba. Ezek felmerültek már, programon kívül, de 

mindenképpen fontosnak tartja.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A továbbiakban szeretné elmondani, hogy tapasztalja, hogy a 

gyümölcsös körbekerítése halad, fontos ez abból a szempontból, hogy a kis fák pótlása 

megtörtént a vállaláson felül. 

 

Az önkormányzat gazdasági helyzetéről havonta szeretne tájékoztatást kérni, ezért a testületi 

ülésre a pénzügyes munkatárs készítsen összefoglalást a szokásos negyedéves jelentést, 

havonta készítse el. 
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Megkérdezte, hogy megtörtént-e a tűzifa beszerzése?  

 

Kláricz János polgármester: A tűzifa beszerzésre került, december 2-tól kezdődik annak 

osztása.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A káptalanfüredi táborozás hogyan történt az idén?  

 

Kláricz János polgármester: A tábor megvalósításával egy cég volt megbízva, és 

késedelmesen fizette ki a tábor díját, de már kiegyenlítette a számlát.  

A táboroztatások EFOP-os pályázat keretén belül történtek.  

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt, és a 

nyilvános ülést 14,30 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester             jegyző 
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