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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-25/2018. 

25. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 17-én (hétfőn) 

délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

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

Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

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 fő képviselőből 7 fő jelen van.  

A határozathozatalban részt vesz 7 fő. 
 

Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 
 

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

fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Beszámoló a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 
 

3./ Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 
 

5./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi hitelkeret szerződésének megkötésére 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba 

adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  Pap-Szabó Katalin jegyző 
 

7./A Képviselő-testület tájékoztatása a Bucsai Agrár Kft helyi adó rendelet módosításával 

kapcsolatos kérelméről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  Pap-Szabó Katalin jegyző 
 

8./ Tájékoztatás az M47-es gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának változataival 

kapcsolatos véleménynyilvánításról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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9./Döntés a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043 azonosító számú Bucsa Közintézményeinek 

Energetikai korszerűsítése 2. ütem elnevezésű program megvalósításabeszerzési eljárásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ Bejelentések 
 
 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 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 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.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy december 9-10-én a képviselő-testület delegációja négy 

fővel Kisbucsán vett részt a községi önkormányzat által rendezett ünnepségen. Nagyon 

kedves környezetben lehetettek részesei nagyon kedves eseménynek.  

 

2018. december 16-án vasárnap a település karácsonyfájának feldíszítése megtörtént. Osztott 

helyszínen volt a program, a vásár a Közösségi Ház udvarán, a fenyőfa díszítés pedig a 

parkban a téren. A programmal kapcsolatosan a visszajelzések kedvezőek voltak. Az 

elkövetkezendő két hét alatt kezdenek ráhangolódni a közelgő ünnepre.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy kik voltak Kisbucsán? 

 

Kláricz János polgármester: Mogyorósi Anikó, Harmati Gyula képviselők voltak, valamint 

Nánási Imre és jómaga. Biró Endre úr elfoglaltsága miatt nem tudott elmenni. Nánási Úr 

szakmai útként is betudhatta a látogatást, mert Kisbucsán van egy íjkészítő.  

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy milyen egyéb hiányosságokat látnak még a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtása napirendben.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az előző testületi ülésen már elmondta, hogy nem szeretné már 

többet előhozni a problémákat, amiket már régóta el kellett volna végezni, azonban újból 

elmondja, mert ami az első napirendi pontban le van írva, az nem elfogadható. 

A kövezést az utcákban a lakosoknak megígérték a közmeghallgatáson, de nem lett kész. 

A Dózsa György utcán az aszfaltút két oldalán, sem az aprókövezés terén, sem a leállók terén 

nincs előrelépés. 

Semmit nem haladtak a helyi újság, és a helyi kábeltévé dolgaival. 

A mozgáskorlátozottak irodája még nem készült el, bár az állatorvos cégtáblája átkerült másik 

helyre. 

A bucsai óvoda önállósága megtörtént, de a társulás megszűntetése nem lett még elrendezve. 

A gyümölcsfa beszerzésével kapcsolatosan három ajánlatot kért, egy ajánlatot megkapott, 

utánanézett minden rendelkezésnek a közmunkaprogrammal kapcsolatosan, a másik két 
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ajánlatot áttanulmányozva, véleménye szerint az referencia ár, sehogyan nem közmunka, és 

nincs is róla testületi határozat. 

 

Az építőipari Kft végelszámolásával évek óta küszködnek, októberben és novemberben is 

akarták tárgyalni, és most is, jelzi, hogy végelszámolással nem lehet megszűntetni majd, csak 

felszámolással. 

 

Megkérdezte, hogy milyen testületi határozattal adta el az önkormányzat a kukásautót? 

 

Az iskola felújításnál a közmunkások dolgoztak, megkérdezte, hogy mennyi ennek a 

közmunkának az értéke, kinek lett ez leszámlázva, hogyan lett elszámolva, ez a vállalkozó 

haszna, csak a közmunkások végezték el a feladatot? 

 

A háromnegyedéves gazdálkodás tárgyalásakor volt szó a közterület használati díjakról. A 

kaminon parkolására gondol a parkban. 

Milyen testületi határozattal adta oda az önkormányzat térítés nélkül az Ösvény 

Alapítványnak a volt könyvtár épületét, a Kossuth téri italboltnak a kerthelyiségét, és a 

Kossuth utcai bisztrónak a kerthelyiséget? 

 

A Hunyadi utcán jelen pillanatban hét kupac van, ezt körülbelül május óta említi, hogy el kell 

szállítani. 

 

Rákérdezett, hogy a Széchenyi utcai telek ajándékozása rendeződött-e már? A válasz az volt, 

hogy még nem rendeződött, kéri, hogy az ügyvéd úr ezt rendezze, az eddig kifizetett bér 

terhére. 

 

Szerette volna, ha munkaanyag készült az adózás rendjéről, mert 20 éve nem módosult a 

kommunális adó mértéke. A költségvetés módosításánál szó volt róla, hogy ezzel foglalkozni 

kell, mert az inflációmértékével minimum emelni kellene az adót, ami nem történt meg.  

 

Szó volt a művelődési ház intézményesítéséről. Ez sem rendeződött le, pedig azt mondták, 

hogy decemberre meglesz, hiszen a költségvetés is így tud elkészülni. 

 

Megkérdezte, hogy a sportkör autóbuszát ki tankolja, hogyan lehet bérbeadni, erről nincs 

elegendő információja.  

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa SE buszát az EFOP-os pályázatban az önkormányzat 

használja, bérleti díjat fizet érte, de a busz üzemanyag ellátását a sportegyesület rendezi. 

Ezen gyorsan szeretne változtatni, hiszen a pályázatban biztosított forrást erre is fel lehetne 

használni. A busszal kapcsolatosan a fedezetigazolás nem jól készült el, emiatt nem lehetett a 

bejegyzéses folyamatot végigvinni, de reméli, hogy ez hamarosan elkészül, még decemberben 

és el fogják tudni intézni. 

 

A közművelődés intézményesítésével kapcsolatosan javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság 

kezdjen el dolgozni, és készüljenek alternatívák költségvetési szinten arra, hogy milyen 

forrásból intézményesíthető. Úgy látja, hogy a testület elkötelezett ebben az irányban, 

mindennek a meghatározója pénz kérdése. Kezdjenek el ezzel dolgozni, először szűkebb 

körben, majd testületi szinten is.  

A forrásoknak a megtalálása lesz a feladat és azoknak az allokálása lesz a fontos tétel.  
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Az adó mértékének felülvizsgálatát is először szűkebb körben kellene vizsgálni, egy-egy 

mintavételezést a környező településekről, mi az, amihez szükséges hozzányúlni. Módosítási 

javaslatot év közben is tehetnek, de új adót bevezetni csak év elején lehet.  

 

A Széchenyi utcai telekkel kapcsolatosan egy tulajdonossal nem sikerült még aláíratni a 

szerződést, aki egy budapesti idős hölgy. Az ügyvéd urat kérni fogja, hogy rendezze, mert ez 

egyértelműen a feladatai közét tartozik. 

 

A Hunyadi utcai szemétkupac elszállíttatását rendezni fogja.  

 

A közterület-használati díjakkal kapcsolatosan egyfajta szabályozásról már született döntés, 

de a kellékek még nem érkeztek meg, amelyeket Budapestről kell elhozni.  

A közterületekkel kapcsolatos díjakkal, és a szabályozás felülvizsgálatával kapcsolatosan 

javasolja, és egyetért, hogy készüljön munkaanyag. Kerüljön bele a munkatervbe is.  

 

A kukásautóval kapcsolatban a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolóját fogják 

megkérdezni. A múltkori testületi ülésen arra döntöttek, hogy a 2019 januári testületi ülésre 

fogják napirendre tűzni. 

 

A gyümölcsfa beszerzéssel kapcsolatosan a referencia ár ajánlat mivoltával, vagy arról, hogy 

stilisztikailag hogy nézzen ki, nincs különösebb jelentősége, elfogadják a 

Belügyminisztériumban, így használják, hogy referencia ár. Magának az értéknek a 

feltüntetése a mérvadó. A program elfogadásra került, abban többféle szöveges beszámoló 

volt. Megérti, hogy a képviselő asszony figyelmét ez felkeltette, de reméli, hogy a következő 

tavasszal rendben lesz minden.  

 

A mozgáskorlátozottak irodájába fűtést kell szerelni, ezzel kapcsolatosan már történtek 

felmérések. Záros határidőn belül fognak ezzel végezni.  

 

A tévésugárzással kapcsolatosan még nem kapott ajánlatot az önkormányzat. A településen 

élő sugárzásra a vésztői cég alkalmas, akik meg is keresték az önkormányzatot egy 

szavazórendszer kiegészítő lehetőséggel a testületi üléseken, kérte is a vésztői polgármester 

urat, hogy keressék meg az önkormányzatot, hogy ez tervezhető kiadás legyen, mert ezen a 

területen elég komoly lemaradása van az önkormányzatnak és gyors határidővel rendbe kell 

tenni.. Az írásos sajtóval kapcsolatosan volt már egy ajánlat, az reális ajánlat volt. Együtt a 

tévé ajánlattal tudnak a transzparencia területén a cselekvésekben rendet tenni. Volna miről 

számot adni, de sajnos lemaradások vannak. 

 

A Dózsa György utcai padka aprókő terítéssel kapcsolatosan azért nem haladtak, mert a 

közfoglalkoztatottak részére az év végén a szabadságot ki kell adni, nagyon kevesen vannak 

ilyen munkára fogható dolgozók. A kotrórakodó gép is szervizben van, amelyet az Axiál Kft 

végez. 

 

A szociális tűzifa 96 m3 mennyiséget sem tudják már decemberben kiosztani, csak január 

hónapban. Ahogy enyhül az idő, és a munkagép is kész lesz hozzáfognak a kövezéshez.  

 

Az iskolánál közfoglalkoztatottak dolgoztak, valóban, de nem úgy, hogy az önkormányzat 

odautasította volna. A meszeléseket végezték, és a szabad kapacitások terhére, úgy ahogyan 

máskor is nyújtottak segítséget.  
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Az óvoda már önálló, magát a társulást kellene megszűntetni, amelyre sor fog kerülni. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Az orvosi rendelőnél az út torkolatához már szállítottak követ, 

továbbá a parkoló szélén a mélyedésbe többször belehajtottak az autók. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem tudja elfogadni a magyarázatokat, dolgozni kell.  

A gyümölcsfa beszerzést mindenképpen versenyeztetni kellett volna, eszközöket, ruhát is 

versenyeztetni kell. Ennek utána nézett. Elfogadták a közmunkaprogramot, de ha nem 

egyeznek meg ebben, tovább fog lépni.  

 

Kláricz János polgármester: Meg fognak egyezni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Azért is nem tudja elfogadni ezeket a válaszokat, mert ezeket 

már mind el kellett volna végezni. Nem sorolhatják maguk előtt a költségvetési hiányokat. 

Választási év lesz, októberben már nem ugyanazok a képviselők lesznek, rendbe kell tenni az 

adóbevételeket, meg kell nézni a helyiségek bérleti díját is.  

Véleménye szerint munkaanyag kell.  Munkaanyag nélkül semmi sincs. Az első napirendi 

pontot nem tudja elfogadni. 

 

Kláricz János polgármester: Ennek olyan hangulata van, hogy nem dolgoznak, de ez így nem 

igaz. Maga a munka nem itt dől el.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ne fokozzák tovább, nincsenek elvégezve a dolgok. 

 

Kláricz János polgármester:Megkérdezte a képviselőket, hogy a kiegészítésekkel ki az aki el 

tudja fogadni a tájékoztatást a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről? 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

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

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

126/2018.(XII.17.) 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 tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

munkájáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a beszámolót a Bucsai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról. 

 

Felkérte Pap-Szabó Katalin jegyzőt, ha van kiegészítése, tegye meg. 
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Pap-Szabó Katalin jegyző: A jegyzői beszámolóhoz kiegészítése nincs, szerkezetileg azonos a 

tavalyival, de beltartalmában kiegészített beszámolót készített. Sok mindent el tudtak együtt 

végezni, de a következő jegyzőnek is hagyott még elintézni valót, és feladatot. Januártól Dr. 

Nagy Éva jegyzővel fog továbbdolgozni a hivatal. Nem csak az évet zárja le, hanem a munkát 

is. Ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszol, és ha hagyott volna „elvarratlan szálakat”, 

akkor szívesen áll rendelkezésre, keressék a képviselők. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nagyon pontosan elkészített anyag. Kéri a testületet, igaz már a 

jegyző asszony nem lesz itt, de javasolja, hogy a jegyző és a titkárság között megosztott 

feladat maradjon jövőre is jegyzőI feladat, ne vegyenek fel köztisztviselőt, egy egész 

munkakört nem igényel.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Ezt majd a következő jegyző fogja mérlegelni.  
 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés a jegyzői beszámolóval 

kapcsolatosan? 

További kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

127/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló Bucsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az abban foglaltakat 

elfogadja.  

Felelős:Kláricz János polgármester 

   Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kedves Jegyző Asszony!  

El tetszik menni Bucsáról. Köszönjük szépen a több mint három év (1200 nap) munkáját. 

Tisztelettel adózunk a szaktudása előtt, a kitartása előtt, a mindig készsége előtt, az 

embersége előtt, a mindenkinek való megfelelése előtt. Azért, hogy tudott nemet mondani, 

hogy tudott határozott és következetes lenni. 

 

Megköszöni Pap-Szabó Katalin jegyző munkáját, melyet a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatalnál töltött.  

(Átadott részére egy 2013 évjáratú Tokaji Aszút.) 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Megköszöni mindenkinek a jókívánságokat!  

 

Földesi Györgyné képviselő: Egy idézetet szeretne még elmondani: 

 

„Csak ne kérdezz, a sors ahány napot nyújt, vedd nyereségnek!”   

Horatius 

 

A képviselő-testület is nyereségnek vette, amit Jegyző asszony itt, Bucsán töltött.  
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Kláricz János polgármester: Megköszöni a jegyző asszony munkáját és a szép szavakat! 

 

A 2018. december 21-i záróvacsorán vár minden képviselőt. 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

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

Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadását.  

A programot a tikársági munkatárs készítette, akit megkért az előterjesztésre.  

 

Komroczkiné Nagy Edit titkársági munkatárs: A Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elkészítésének kötelmét jogszabály írja elő, most december hónapban kell elfogadni az 

önkormányzat következő 5 évre szóló esélyegyenlőségi programját. A 2018. december 3-án 

megtartott esélyegyenlőségi fórumon résztvevők közös megbeszélésen próbálták 

beazonosítani az öt célcsoport (az idősek, a nők, a gyerekek, a fogyatékosok, a 

mélyszegénységben élők és a romák) problémáját. 

A program ezen problémákat foglalja össze, helyzetelemzésen alapulva, és intézkedési tervbe 

foglalva. A program elkészítésében olyan munkatársak vettek még részt, (akiknek a munkáját 

megköszönjük) akik közvetlenül foglalkoznak a célcsoportokkal, velük kapcsolatban vannak, 

tapasztalataikkal segíteni tudnák a program elkészítését.  

A helyi esélyegyenlőségi programok visszakereshetők a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság HEP kereső rendszerén. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte, megkérdezte van-e a képviselőknek hozzászólása?  

Az anyag részletes, nagy munkát jelentett a kidolgozása.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Elfogadásra javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, a 

megvalósítás mindannyiójukon múlik. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A titkársági munkatárs felvállalta ezt a feladatot és el is végezte, 

megköszönte a munkáját.  

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket szavazzanak. Kézfelemeléssel jelezzék, aki 

Bucsa Község 2018-2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   128/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programját. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

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

ellenőrzési terv elfogadását.  
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Pap-Szabó Katalin jegyző: A belső ellenőrzési terv a korábban meghatározott témajavaslatok 

alapján került meghatározásra. 

Témajavaslatok: a közfoglalkoztatás, és az étkezési térítési díj megállapításának ellenőrzése. 

A Cs.A.Cs. Kft ajánlata az 500.000 Ft összeghatárt nem haladja meg, ezért ebben az esetben a 

jegyző saját hatáskörben dönthet, a Megbízási szerződés aláírására sor kerülhet.  

 

Ha a testület az anyagi hozzájárulást elfogadja, akkor a Megbízási szerződés megköthető. 

Megkérdezte, hogy van-e más témajavaslat, vagy fel lehet még bontani, hogy az ellenőrzési 

napokra még más témák is kerüljenek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy fogadják el a belső ellenőrzésre vonatkozó 

témajavaslatokat, és ha mégis a helyzet úgy adódik, akkor lehet módosítani, lehet a belső 

ellenőrökhöz fordulni segítségért. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Gazdasági Bizottsági ülés 2018. november 27-én volt, akkor még 

két belső ellenőrzési anyagot kapott meg az önkormányzat, ezeket a bizottság tagjai részére 

megismerésre átadták. 

A harmadik anyag december elején készült el, akkor már Gazdasági Bizottsági ülés 

összehívására nem volt lehetőség, anélkül pedig nem szerette volna a testület elé terjeszteni.  

Készült egy iktatott levél a polgármester úr részére és ebben a levélben kéri a polgármester 

urat és a testület tagjait, hogy a három belső ellenőrzési anyag január hónapban kerüljön 

megtárgyalásra és az abban foglaltak intézkedéseket a testület foganatosítja a későbbiekben, 

ha igényel bármelyik szegmense. Most tehát teendő nincsen, majd január hónapban lesz. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kéri, hogy a Gazdasági Bizottság mindhárom belső ellenőrzési 

anyagot tűzze a januári ülésének napirendjére, és tárgyalja meg. 
 

Kláricz János polgármester: Egyetért, javasolja, hogy a 2019. évi belső ellenőrzési terv 

kerüljön elfogadásra. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, további 

hozzászólása a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával kapcsolatosan.  
 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a 2019. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

129/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat 

A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai 

Szolgáltató Zrt a 2019. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak ellátására szóló ajánlatát 

500.000 Ft + áfa, azaz 635.000 Ft-ban fogadja el, az alábbi részletezéssel: 
 

Ellenőrzés címe, tárgya    Ellenőri kapacitás                Összeg 

             (munkanap)  nettó Ft 

1./ A közfoglalkoztatás rendszerének ellenőrzése  10   250.000  

2./ Az étkezési térítési díj megállapításának ellenőrzése    8   200.000  

3./ Vezető belső ellenőri feladatok ellátása     1     50.000 

         Összesen:  500.000 

Az ajánlat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóval növelten 635.000 Ft. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

              Pap-Szabó Katalin jegyző 



9 
 

5. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi hitelkeret 

szerződésének megkötésére 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntést Bucsa 

Község Önkormányzat 2019. évi hitelkeret szerződésének megkötésére. Elmondta, hogy 

Bucsa Község Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződése 2018. december 31. 

napjával lejár. A nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága érdekében 

szükség van a 2019. évre, 2019. december 31. napig tartó 30.000.000 Ft hitelkeret szerződés 

megkötésére. 

A költségvetés tervezéskor nagy hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a hiányt alacsonyabban 

tudják tervezni. 

 

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

 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek. 

 

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

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2019. évi hitelkeret szerződés 30.000.000 Ft-

ban 2019. december 31. napjáig történő megkötésével egyetért. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

130/2018. (XII.17) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi hitelkeret szerződésének 

megkötésére 

 A Képviselő-testület nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága 

érdekében kéri a Békés Takarék Szövetkezetet, hogy 2019. január 1-jétől Bucsa Község 

Önkormányzatával 30.000.000 Ft összegre szóló folyószámla hitelkeret szerződést 

kössön 2019. 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 
 

6. napirendi pont: Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által 

ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a beszámolót a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésben foglalt 

átvevői kötelezettség teljesítéséről. 

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

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy befejeződtek-e a könyvtárban végzett 

felújítások?  

 

Kláricz János polgármester:Befejeződteka felújítási munkálatok és megkezdődik a 

visszapakolás a jövő héten. Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a beszámolót elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

131/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 908/2), a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) 

ingatlanok ingyenes önkormányzati  

tulajdonba való kerülését követő hasznosításról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa, Kossuth u. 37. 

(hrsz: 908/2) és a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) ingatlanok ingyenes önkormányzati 

tulajdonba való kerülését követő hasznosításról szóló „Beszámolót”. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és Bucsa Község Önkormányzata 2010. június 9-

én megkötött „Szerződés” alapján a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) és a Kossuth u. 

37. (hrsz: 908/2.) szám alatti helyiség (17 m2) mint állami vagyonba tartozó ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba került. 

A vagyonátadást követően a Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Házban a 17 m2 

alapterületű helyiség használatával mostanra a két szomszédos iroda egybenyitásával 

együtt került kialakításra a községi könyvtár.  A könyvtár szépen felújított, bútorozott, 

programok szervezésével időseknek, fiataloknak egyaránt kellemes időtöltést nyújt. 

Zenés rendezvényeire sokan ellátogatnak. A közösségi teret a kisiskolások is 

kihasználják, társasjáték, számítógépes játékok, könyvek állnak rendelkezésükre.  

A Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) szám alatti (felvásárló telep) területet a korábban 

felvetett terveinek megfelelően a továbbiakban is fenntartja, hogy közösségi tér 

biztosítására hasznosítja. Ez a telek a vele belső sarokszomszédos ingatlannal, ami 

szintén az önkormányzat tulajdona, azzal összenyitható és bővíthető.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. napirendi pont: A Képviselő-testület tájékoztatása a Bucsai Agrár Kft helyi adó 

rendelet módosításával kapcsolatos kérelméről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Bucsai Agrár Kft 

helyi adó rendelet módosításával kapcsolatos kérelmét.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsai Agrár Kft levélben fordult a képviselő-testület 

felé a helyi adó rendelet módosítására irányulóan, azaz kedvezmény megállapítására kérik a 

testületet. A jegyző asszony az írásban készült előterjesztésben részletes, számadatokkal 

alátámasztott tájékoztatást készített. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előterjesztésben részletesen került összefoglalásra a 

kedvezmény megállapításával járó, az önkormányzatot érintő esetleges bevétel kiesés.  

Az önkormányzat gazdasági helyzete viszont azt követeli, hogy a bevételektől nem eltekinteni 

kell az önkormányzatnak, hanem inkább maximalizálni azokat. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A megkeresés túlnyomó része a tényeket mutatja be, arról 

szól, hogy hogyan gazdálkodnak. Ritkán tudnak eredményesek lenni. A mezőgazdaság 

ilyen, a természet törvénye, hogy sikerül-e vagy nem. Az iparűzési adó nem kapcsolódik a 

nyereséghez, hanem az „ipar űzéséhez” magához a tevékenységhez. 
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Véleménye szerint nem sorolható fel, hogy más településen milyen kedvezmények vannak, 

hiszen nem sorolják fel azt sem, hogy milyen más adók vannak az említett településeken. 
 

A kérelem nehezen kezelhető. Most azokat kellene megragadni az önkormányzatnak, hogy 

hogyan tudná a bevételét növelni, nem pedig csökkenteni.  

Nem támogatja a kérelemben foglaltakat. 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Véleménye szerint az integrációban lévő gazdák 

kiszolgáltatott helyzetben vannak a községben. 

 

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

hozzászólása? 

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

szavazni, aki a Bucsai Agrár Kft helyi adó rendelet módosításával, kedvezmény 

megállapításával kapcsolatos kérelmét nem támogatja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   132/2018.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Agrár Kft helyi adó rendelet módosításával kapcsolatos kérelme 

megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete nem támogatja a Bucsai Agrár Kft. 

kezdeményezését. A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a tájékoztassa a Kft. 

vezetését a döntésről. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

8. napirendi pont:Tájékoztatás az M47-es gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának 

változataival kapcsolatos véleménynyilvánításról 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a tájékoztatást az 

M47-es gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának változataival kapcsolatos 

véleménynyilvánításról.  

A képviselők a megyei önkormányzat levelét és a nyilatkozat tartalmát megkapták, azt 

megismerhették.  

A nyilatkozatot abban a formában küldte vissza aláírva a megyei önkormányzat részére, 

amely a legkedvezőbb a térség részére.  

A képviselők a tájékoztatást elfogadták, határozat hozatalára nem került sor. 

 

9. napirendi pont: Döntés a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043 azonosító számú Bucsa 

Közintézményeinek Energetikai korszerűsítése 2. ütem elnevezésű program 

megvalósítása beszerzési eljárásáról 

 

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

3.2.1-16-BS1-2017-00043 azonosító számú Bucsa Közintézményeinek Energetikai 

korszerűsítése 2. ütem elnevezésű program megvalósítása beszerzési eljárásáról. 
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A projekt két napelem rendszer kivitelezését tarkarja, az egyik az önkormányzati épületen, a 

másik pedig a Közösségi Házon fog elkészülni február hónap végéig. Mindkét napelem 15 

kW-os. 

Az ajánlatot adó cégek közül a kivitelezésre a Termokamera Kft ajánlat volt a legkedvezőbb. 

A szerződés megkötése után megkezdődhetnek az engedélyezési eljárások és megvalósítás. 
 

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

Fenyődi Attila alpolgármester: Kiegészítésként elmondta, hogy ajánlana egy céget, akik 

régóta foglalkoznak napelem rendszerek kivitelezésével.  

 

Kláricz János polgármester: A megyében több cég is van, legközelebb számba veheti az 

önkormányzat az említett vállalkozást is. Megkérdezte van-e még további kérdés? 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043 azonosító számú Bucsa 

Közintézményeinek Energetikai korszerűsítése 2. ütem elnevezésű program megvalósítása 

beszerzési eljárása nyerteseként a legkedvezőbb ajánlatot adó a Termokamera Kft árajánlatát 

elfogadja. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

133/2018.(XII.17.)Képviselő-testületi határozat  

Döntés a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043 azonosító számú Bucsa Közintézményeinek 

Energetikai korszerűsítése 2. ütem elnevezésű program megvalósítása  

beszerzési eljárásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00043 

azonosító számú „Bucsa Közintézményeinek Energetikai korszerűsítése 2. ütem” 

megvalósításához a Termokamera Kft. (5600 Békéscsaba, Könyves utca 64.) 

2018.október 10-én kelt árajánlatát elfogadja és vállalkozási szerződést köt maximum 

háztartási méretű kiserőmű (HMKE) foto villamos rendszer kialakítása saját 

villamosenergia-igény kielégítése céljából. A vállalkozási szerződés ellenértéke bruttó 

16.573.500,- forint, mely összeg 100%-ban a projekt terhére kerül elszámolásra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. Bejelentések 

Juhász Sándor képviselő: A kátyúzással kapcsolatosan kérte, hogy a Szondi utca végére 

kerüljön zúzottkő.  

Kláricz János polgármester: Hamarosan megkezdődik az utak feltöltése.  

Földesi Györgyné képviselő: Több hónapja nincs könyvtár. Megkérdezte, hogy mikor lesz 

újra? 

Megkérdezte, hogy a jegyző asszony elszámolása megtörtént-e?  Ha nem mikor fog 

megtörténni?  

Kláricz János polgármester: A könyvtár megkezdi a visszaköltözést, és hamarosan újra nyit. 

A jegyző asszony elszámolása ezen a héten meg fog történni.  
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és  hozzászólás nem volt, az ülést 16,30 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János        Pap-Szabó Katalin 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


