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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-23/2022. ikt.sz. 

 

23. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 27-én 

(csütörtökön) délután 13,45 órakor megtartott i nyilvános üléséről. 
 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Fenyődi Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 
 

Tanácskozási joggal 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 7 fő jelen van, a határozathozatalban részt vesz 7 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontokat, és jelezte, hogy a „Döntés Támogatói Megállapodás 

elfogadásáról a Jézus Szíves Plébánia támogatásáról a katolikus templom felújítására, 

napirendet utólag szeretné felvenni a napirendek közé. 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között megtett 

fontosabb intézkedésekről  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2022. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről 

készült tájékoztató véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ A 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

Dr. Nagy Éva jegyző 

 

4./ Döntés a 2023. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Döntés Támogatói Megállapodás elfogatásáról a Jézus Szíve Plébánia támogatásáról a 

katolikus templom felújítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bejelentések 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  
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Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    
 

1.napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között megtett fontosabb intézkedésekről 
 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között megtett fontosabb intézkedésekről. 

A képviselők írásban megkapták a tájékoztatást.  

A leírtakon túlmenően szeretné jelezni, hogy az önkormányzat jelzést kapott a 

Takarékszövetkezettől, hogy az épületet értékesíteni kívánják, kb egy hónapon belül tudják az 

önkormányzatot tájékoztatni a részletekről, az értékbecslésről, valamint az automata 

kihelyezésével kapcsolatosan.  

Azért gondolja, hogy foglalkozni kellene ezzel a témával, mert ha a központban bármilyen 

ingatlan adás-vétel tárgyát képezte, akkor az önkormányzat napirendre tűzte, és gondolkodott 

azon, hogy az önkormányzat hosszú távú tervei megvalósítása során hasznosítani tudná-e? 

Kiegészítené még azzal, hogy tudomást szerzett arról, hogy mobil takarékszövetkezeti buszok 

ellátják a papír alapú pénztári és egyéb szolgáltatásokat, amelyet kért, hogy terjesszék ki a 

településre vonatkozóan is. Visszajelzés ezzel kapcsolatosan még nem érkezett.  

Az automata kihelyezését központi döntéssel továbbra is biztosítani fogják, de ez csak a 

pénzügyi transzferre alkalmas, bár léteznek már olyan automaták, amelyek befizetésre is 

alkalmasak. A kézpénzfelvevő automatát fogják másik helyre áttelepíteni.  

A Füzesgyarmati kormányablak nem szűnik meg, csak korlátozott nyitvatartással fog működni, 

ez is fontos információ. 
 

Földesi Györgyné képviselő: Ha a Takarékszövetkezet átadná az önkormányzatnak az ingatlant, 

mert azt az önkormányzat építette, akkor azt mondaná, hogy rendben van, majd hasznosítja az 

önkormányzat. De azért, hogy eggyel több ingatlanja legyen az önkormányzatnak, amit fenn is 

kell tartani, véleménye szerint nincs rá szükség. 

Több olyan ingatlanja is van az önkormányzatnak amit fel kellene újítani, pl a Petőfi utcai 

ingatlan. 

 

Kláricz János polgármester: Ha valaki fel fogja vásárolni valószínű, hogy üzleti célra és nem 

lakhatásra fogja használni. A későbbiekben visszatérnek erre.  
 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a szociális tűzifa kiosztásával kapcsolatos a 

szerződés megkötésre került, a határidőkben megállapodott az önkormányzat.  

 

Kláricz János polgármester: Az erdészet csak úgy kötött szerződést az önkormányzattal, ha két 

részletben biztosíthatja a tűzifát. Minden részlet megbeszélésre került. 

 

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

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

szavazni, aki egyetért a tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között megtett fontosabb intézkedésekről. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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61/2022.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

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

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2022. szeptember 30-i 

pénzügyi helyzetéről készült tájékoztató véleményezése 

 

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

Önkormányzata és intézményei 2022. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről készült 

tájékoztatót. 

Az írásban elkészült anyagot a képviselők megkapták, megismerhették. 

Az önkormányzat nem köteles a háromnegyedéves beszámoló megtartására, de minden  évben 

egy tájékoztatást készít a pénzügy a képviselőknek a felhasznált előirányzatokról, a 

bevételekről és kiadásokról.  

Arról szeretne még szól, hogy a gáz felhasználását azoknál az intézményeknél ahol lehetőség 

van fával való fűtésre, mindenképpen csökkenteni szeretnék. Sajnos nincs mindenhol lehetőség 

vegyes tüzelésre.  
 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

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

szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2022. szeptember 30-i 

pénzügyi helyzetéről készült tájékoztatót. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

    62/2022.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 

2022. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzata és 

intézményei 2022. szeptember 30-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, és a 

csatolt mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3.napirendi pont: A 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot a 2022. évben 

lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalását.  

A belső ellenőrzési jelentéseket a Gazdasági, Kulturális Bizottság megtárgyalta, megkérdezte a 

bizottság elnökét, mi volt a bizottság állásfoglalása.  

 

Márki Tiborné elnök: A Gazdasági, Kulturális Bizottság a 2022. évi belső ellenőrzésekről 

készült jelentéseket Bucsa Község Önkormányzata, és a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 
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intézmény vonatkozásában véleményezte, azokat elfogadta, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolta.  

 

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

hozzászólása a belső ellenőrzési jelentésekkel kapcsolatosan?  

Elfogadják-e a jelentéseket?  

 

A képviselők helybenhagyólag egyetértettek, kérdés és hozzászólás nem volt.  

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a 2022 évben Bucsa Község Önkormányzatánál a beszerzési szabályzatnak, és 

ennek alapján kötött szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzése „Ellenőrzési jelentés”-t 

elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

    63/2022.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

A 2022. évben Bucsa Község Önkormányzatánál lefolytatott belső ellenőrzési jelentés 

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzatánál 2022. 

évben lefolytatott – a beszerzési szabályzatnak, és ennek alapján kötött szerződések 

szúrópróbaszerű ellenőrzése „Ellenőrzési jelentés”-t megismerte, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a 2022 évben a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézménynél az ingatlan 

hasznosításának (bérleti díj)ellenőrzése „Ellenőrzési jelentés”-t elfogadja, kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

   64/2022.(X.27.) Képviselő-testületi határozat 

A 2022. évben a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézménynél lefolytatott belső 

ellenőrzési jelentés elfogadása 

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

intézménynél, az ingatlan hasznosításának (bérleti díj) ellenőrzése „Ellenőrzési jelentés”-t 

megismerte, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: azonnal 

 

4.napirendi pont: Döntés a 2023. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötésével 

kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot a 2023. évi folyószámla 

hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatosan. 
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A nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága érdekében szükség van a 

folyószámla hitelkeret 30.000.000 Ft szerződés megkötésére. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzata 2023. évi folyószámla hitelkeret 

szerződésének megkötését 30.000.000.- Ft összegben. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

65/2022.(X.27) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2023. évi folyószámla hitelkeret szerződés 

megkötése 

A Képviselő-testület nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága 

érdekében kéri a Takarékban Zrt-t, hogy 2023. január 1-jétől Bucsa Község 

Önkormányzatával 30.000.000 Ft összegre szóló folyószámla hitelkeret szerződést 

kössön 2023. december 31. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésével 

kapcsolatos teendők ellátásával. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: értelem szerint 

 

5.napirendi pont: Döntés Támogatói Megállapodás elfogatásáról a Jézus Szíve Plébánia 

támogatásáról 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Döntés Támogatói 

Megállapodás elfogatásáról a Jézus Szíve Plébánia támogatásáról, a katolikus templom 

felújítási, korszerűsítési munkálatainak támogatásáról. A támogatás összege 2.000.000.- Ft, 

amely vissza nem térítendő. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

A képviselők egyetértettek a támogatással, annak szükségessége számukra ismert. 

Kláricz János polgármester: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a döntést pályázat benyújtásáról a 

rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

66/2022.(X.27) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Támogatói Megállapodás megkötéséről a Jézus Szíve Plébánia támogatásáról a 

katolikus templom felújítási munkálataihoz 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jézus Szíve Plébánia kérelmének helyt 

adva a szervezetet bruttó 2.000.000.- Ft, azaz kettő-millió forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti, a katolikus templom felújítási, korszerűsítési munkálatainak 

elvégzése érdekében. 

A támogatást Támogatási megállapodás megkötéséhez köti, amelynek megkötésére a 

polgármestert felhatalmazza. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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6. napirendi pont: 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 
 

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

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János               Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


