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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-24/2015. iktatószám 

24. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 17-én 

(hétfőn) délután 14,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

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

Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt. 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

  

1./  Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság 

és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 

támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján elnyert 

támogatás finanszírozásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2. Bejelentések 

 

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

kiegészítése? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

     

1. napirendi pont: Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján elnyert támogatás finanszírozásáról 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján elnyert támogatás 

finanszírozásáról. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, még mielőtt a napirendi pontot előterjesztené, szeretné bemutatni 

a képviselőknek a pénzügyi munkatársat, aki Varga Henriett és a későbbiekben ő fogja ellátni 

az önkormányzat pénzügyi feladatait.  

 

Rátért a napirendi pontra. 

Az új gépjármű beszerzésére az önkormányzat a Takarékszövetkezet új projektfinanszírozási 

alvállalkozását szeretné igénybe venni, és a bucsai Takarékszövetkezet is nyújt ilyen jellegű 

hitelt. A kapcsolatot a Takarékszövetkezettel felvették, és a szerződés megkötésével 

kapcsolatos dokumentációkhoz szükséges egy testületi határozat, valamint egyéb 

dokumentumok, mint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata is. Az MVH   

7 999 999,- forint támogatási összeget ítélt meg.  

  

Az új busz FORD Transit Custom Kombi Trend típusú, melynek teljes vételára 10 043 147,- 

forint. Az önkormányzat 2015.07.03-án 1,5 millió forint előleget átutalt a gépjárművet 

értékesítő Ford Hovány Kft. részére. 

 

A teljes vételárat 2015. augusztus 31 előtt kell kifizetni, annak érdekében, hogy a pénzügyileg 

teljesített számla alapján be lehessen nyújtani a kifizetési kérelmet a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

 

A testületi határozatban ki kell mondani az összeghatárt, ami 7.999.999 Ft, ez az az összeg, 

amire az önkormányzat faktoring szerződést kötne. 

 

A bucsai takarékszövetkezet várja a dokumentumokat és a lehetőségekhez képest az elbírálást 

mihamarabb elvégzi.  

 

Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése?  

 

Földesi Györgyné képviselő: A kisbusz értéke 8.000.000 Ft és annak az áfája. 

Kedvező, hogy a Takarékszövetkezeten belül van ilyen lehetőség, hogy faktoring szerződést 

köthessenek a kisbusz ellenértékének teljesítésére, és ezzel a lehetőséggel élnie kell az 

önkormányzatnak.   

  

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az MVH határozatában foglalt 7 999 999,- forint, azaz 

hétmillió kilencszázkilencvenkilencezer forint, - támogatási összeg finanszírozására 

faktorszerződés megkötésével a Takarék Faktorház Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) –

vel, és felhatalmazza Kláricz János polgármestert a szerződés megkötésére. 

  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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68/2015.(VIII.17.) Képviselő-testület határozati javaslat 

Döntés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 

alapján elnyert támogatás finanszírozásáról 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztés Hivatal - által Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. 

(IV.17.) MvM rendelete alapján – 297/0601/195/3/2015 iktatószámon nyilvántartott 

határozatában foglalt  

- 7 999 999,- forint, azaz hétmillió kilencszázkilencvenkilencezer forint , - 

támogatási összeg finanszírozására faktorszerződést köt a Takarék Faktorház Zrt. (1122 

Budapest, Pethényi köz 10.) –vel 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

hozzászólása?  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Több lakos panaszolta, hogy a Takarékszövetkezetnél lévő 

terminálban több alkalommal nincs pénz, így az nem látja el megfelelően a funkcióját.  

Kérhetnének-e a lakosok nevében egy terminált a postához kihelyezni?  

 

Kláricz János polgármester: A panaszt ismeri, és sajnálja, de a terminál kihelyezése nagyon 

költséges, nemcsak a kihelyezés, hanem a fenntartás is. Bizonyos forgalom alatt nem is 

helyeznek ki ilyen automatát. Maradjanak abban, hogy jelzéssel élnek az illetékesek felé. 

Kérjék, hogy logisztikailag jobban lássák el az automatát, és dolgozzanak azon, hogy milyen 

jó dolog, hogy van ilyen automata a községben, és sokan használják. 

 

Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?  

 

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

14,30 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                      Pap-Szabó Katalin 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


