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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-25/2013. iktatószám 

 

25. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 

(pénteken) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs,  

 

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

 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat:   

Napirendi pontok: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Döntés „A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település 

közigazgatási területén”-ről szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező 

köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról  

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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6./ Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda  intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait 

igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 12/2011.(VI.28.) önkormányzati 

rendelete hatályon kívül helyezéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Bucsa Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és ellátásokról szóló 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bucsa Község Önkormányzat 2013. 

évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11. napirendi pont: Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./Bejelentések 

 

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

kiegészítése?  

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

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

határidejű határozatok végrehajtásától. A  korábbi döntésének megfelelően benyújtásra került 

a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezethez az önkormányzat folyószámla hitelkeret 

kérelme, amelynek elbírálása folyamatban van. 

2013. június 5-én Bucsa Község Önkormányzata benyújtotta az „Idősbarát Önkormányzat 

Díj” pályázatot. 

A felülvizsgált Társulás Megállapodás módosítások határozatai (DAREH Önkormányzati 

Társulás, Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Társulás, Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás részére) megküldésre kerültek.  

A kettes együttes ülésen meghozott Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

alapdokumentumaival kapcsolatos módosítások a Magyar Államkincstár részére megküldésre 

kerültek. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése? 
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte, hogy kézfelemeléssel történő  szavazással a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást a képviselők fogadják el. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   73/2013.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

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

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.  

 

Átadta a szót a Jegyző asszonynak.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az előző ülésen tárgyalta a testület a Bucsa és Kertészsziget Községek 

Intézményfenntartó Társulásának Társulási Megállapodása módosítását. Abban szerepelt az 

óvodai és iskolai étkeztetés, a munkahelyi étkeztetés viszont nem. A Szervezeti és Működési 

Szabályzatba így a normatíva igénylések szabályossága miatt is bekerült egy új szakfeladat, a 

munkahelyi étkeztetés. Ezen túlmenően 2013. január 1-jétől az új önkormányzati törvény 

értelmében számos új szabály lépett életbe, ami vonatkozik a képviselőkre, a jegyző 

megválasztására, az alakuló ülésre, és mivel terjedelmes pontjait érintette a változása a 

Szervezeti és Működési Szabályzatnak.  

Tartalmi módosítások nincsenek, a körjegyző helyett a jegyző kell hogy szerepeljen, a 

körjegyzőség helyett a közös hivatal.  

Az előterjesztésben kiküldött módosító rendelet tervezet szerint javasolja tehát elfogadni a 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e kérdés?  

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

szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

többször módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bevezetés 

 

Bucsa Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon, a település lakossága, 

önszerveződő közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttműködésével, 

széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a község közügyeit, gondoskodik a 

közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítása jelen és jövőbeni céljainak 

megvalósításáról. 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontja, és 53.§ 

(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

többször módosított 22/2008.(XII.23.)(Továbbiakban: SzMSz) önkormányzati rendeletet 

alábbiak szerint  módosítja: 

 

1.§ 

 

Az SzmSz 8.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az önkormányzat helyi közszolgáltatások körében végezhető feladatait az Mötv. 

13.§ (1) bekezdése tartalmazza.” 

2.§ 

 

Az SzmSz 17. § (1)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17.§ (1) Az alakuló ülés összehívására az Mötv. 43.§-ban foglaltak az irányadóak.”  

 

3.§ 

 

Az SzmSz 17. § (2), valamint a 18.§ (3) bekezdése hatályát veszti. 

 

4.§ 

 

Az SzmSz 18. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 18. § (3) A rendkívüli ülést össze kell hívni: 

a) a képviselők egynegyedének, 

b) a képviselő-testület bizottságának, 

c) a kormányhivatal vezetőjének indokot is tartalmazó írásbeli indítványára.” 

 

5.§ 

 

Az SzmSz 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) a jegyző” 

6.§ 

 

Az SzmSz 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„21.§ (4) A zárt ülésen az Mötv. 46.§ (3) bekezdésében meghatározott személyek 

vehetnek részt.” 

7.§ 
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Az SzmSz 24. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

„24.§. (9) A képviselő-testület határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, 

nyíltszavazással, kézfelemeléssel hozza. 

       

8.§ 

 

Az SzmSz 24. § (13) bekezdés b) pontja és (14) b) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„b) az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára” 

 

9.§ 

 

Az SzmSz 24. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(15) A név szerinti szavazást úgy kell lefolytatni, hogy a jegyző felolvassa a 

képviselők nevét, a jelenlévő képviselők pedig a nevük felolvasásakor érthetően az 

„igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” szavak használatával szavaznak.” 

 

10.§ 

 

Az SzmSz 24.§ a következő (22) bekezdéssel egészül ki: 

„ 24.§ (22) A személyes érintettség bejelentésének elmulasztása esetén a képviselő-

testület a döntését a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásáról való 

tudomásra jutást követő ülésén felülvizsgálja, továbbá ezzel egyidejűleg az okozott 

kár megtérítése iránt igényt támaszthat.” 

 

11.§ 

 

Az SzmSz 24.§ a következő (23) bekezdéssel egészül ki: 

„24. § (23) Minősített többség szükséges 

a) rendeletalkotáshoz 

b) szervezetének, működésének meghatározásához, 

c) a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választásokhoz, kinevezésekhez, 

megbízásokhoz, 

d) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való 

csatlakozáshoz, abból való kiváláshoz, 

e) megállapodáshoz külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 

önkormányzati szervezethez való csatlakozásról szóló megállapodáshoz, kiváláshoz, 

f) intézmény alapításához, megszüntetéséhez, 

g) a képviselő kizáráshoz, 

h) az összeférhetetlenség, 

i) méltatlanság megállapításához, 

j) a képviselői megbízatás megszüntetéséről való döntéshez, 

k) az Mötv. 46.§(2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, 

l) az Mötv. 46.§(2) bekezdés c) pontja szerinti titkos szavazás elrendeléséhez, 

m) hatáskör átruházáskor, visszavonáskor, 

n) alapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásához 

o) helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében történő döntéshez, 

p) emlékmű állításhoz, 

q) gazdasági program elfogadásához, 

r) az Mötv. 55.§(1) bekezdése szerinti önfeloszlatáshoz” 
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12.§ 

 

Az SzmSz 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„25.§(1) A képviselő-testület tikos szavazással dönthet az Mötv. 46.§ (2) bekezdésébe foglalt 

ügyekben.” 

13.§ 

 

Az SzmSz 26. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) a jegyzőtől” 

 

14.§ 

 

Az SzmSz 29. § (2) –(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A képviselő-testület Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 

rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletet alkot. 

Rendeletet kell alkotni a következő ügyekben: 

a) az önkormányzat szervezetéről és működési szabályairól, 

b) a települési képviselőknek, a bizottság elnökének, a bizottság tagjainak tiszteletdíjáról, 

egyéb juttatásainak megállapításáról.  

c) bizottság részére önkormányzati hatáskör, hatósági jogkör megállapításáról, 

d) helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeinek, eljárási rendjének a 

megállapításáról, 

e) a helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgya vagy vagyonrésze elidegenítéséről, 

megterheléséről, vállalkozásba való beviteléről, illetőleg más célú hasznosításáról. 

(3) Rendeletet kell alkotni továbbá más törvényekben és jogszabályokban meghatározott 

feladatok végrehajtására. 

15.§ 

 

Az SzmSz X. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép: 

 

„X.Fejezet 

A jegyző” 

 

16.§ 

Az SzmSz 41. § (1) –(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„45. § (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre, a jogszabályban megállapított 

képesítési követelményeknek megfelelően - nevezi ki a jegyzőt. A jegyzői kinevezés vezetői 

megbízásnak minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői 

megbízásra vonatkozó rendelkezéseit. 

 

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat 

a polgármester által kijelölt személy látja el.” 

 

Az SzmSz 42. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„42. §. (1) A jegyző vezeti a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalt, mint a képviselő-

testület hivatalát, gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. Ebben a feladatkörében: 

a) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
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b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös hivatal köztisztviselői tekintetében, de 

a kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás 

visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármesterek által meghatározott körben – 

a polgármesterek egyetértése szükséges; 

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 

e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testült 

bizottságának ülésén; 

f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

g) köteles jelezni a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szerveinek és a 

polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 

h) előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottság(ok) elé kerülő előterjesztéseket, 

ellátja a testület, valamint a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 

kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének 

elkészítéséről, és azt a polgármesterrel együtt aláírja, rendszeresen tájékoztatja a 

polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat, az önkormányzat 

munkáját érintő új vagy módosított jogszabályokról, a polgármesteri hivatal 

munkájáról. 

(2) A jegyző egyéb feladatai: 

a) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatásköröket; 

b) szervezi a közös hivatal jogi felvilágosító munkáját; 

c) ellátja a közös hivatal tevékenységének egyszerűsítésével, korszerűsítésével 

összefüggő feladatokat; 

d) ellátja a képviselő-testület által hozott rendeleteket érintő deregulációs 

tevékenységet, figyelemmel a jogharmonizációs követelményekre is; 

e) véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének 

kérésére jogértelmezési kérdésekben; 

f) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára; 

g) gondoskodik az SzMSz mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról. 

h) gondoskodik a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok 

közzétételéről. 

(3) A jegyző köteles gondoskodni a részletes feladatait és hatásköreit tartalmazó jegyzék 

elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról. 

(4) A jegyző a közös hivatalban részt vevő önkormányzatok hivatali kirendeltségein 

hetente egy alkalommal  

             Bucsa községben: hétfőn 9 órától 12 óráig  

             Kertészsziget községben csütörtökön 9 órától 12 óráig fogadónapot tart. 

(5) A jegyző helyettesítését akadályoztatása esetén az általa megbízott ügyintéző látja el. 

 

17.§ 

 

Az SzmSz 43. §  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A képviselő-testület Bucsa-Kertészsziget önkormányzatokkal együtt közös 

önkormányzati hivatalt hozott létre, melyben a polgármesteri hivatal feladatait a közös 

hivatal látja el. A közös hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az 

államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. A közös hivatal elnevezése: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal. 

Székhelye: 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. A közös hivatal kirendeltséget tart fenn 

Kertészsziget községben. 
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(1) A képviselő-testületek a polgármesteri hivatal irányítását döntéseiken keresztül látják 

el. 

(2) A közös hivatalt a jegyző vezeti. 

18.§ 

 

Az SzmSz 44. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A közös hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

(1) A közös hivatal munkarendje: 

Hétfő – Csütörtök 8.00 órától 16,30 óráig 

Pénteken 8,00 órától 14,00 óráig tart.   

 

(2) A képviselő-testületek a társulási megállapodásban foglaltak szerint szabályozzák a 

közös hivatal ügyfélfogadási rendjét, valamint a bértömeget. 

(3) A polgármesterek a közös hivatal szervezetére és működésére, ügyrendjére vonatkozó 

előterjesztéseiket a jegyző ajánlásainak figyelembevételével teszik meg. 

 

19.§ 

 

Az SzmSz 45. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A közös hivatal köteles ellátni a bizottságok működésével kapcsolatos, valamint a 

képviselő-testületek és a polgármesterek által meghatározott feladatokat, különös 

tekintettel azokra az esetekre, amikor a képviselő-testület által átruházott hatáskörben 

jár el a bizottság. 

(2) A települési képviselő a közös hivataltól a jegyző útján igényelheti a képviselői 

munkához szükséges tájékoztatást és ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben 

kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának az intézkedését, amelyre a hivatal 

köteles intézkedni, illetve 15 napon belül érdemi választ adni. 

 

20.§ 

Az SzmSz 46. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A közös hivatal igény szerint köteles az önkormányzat és a hivatal működésével, a 

község életével kapcsolatban adatokat szolgáltatni és jelentést készíteni a képviselő-

testületnek, valamint a bizottságoknak. 

(2) A közös hivatal köztisztviselőjét a tudomására jutott szolgálati és üzleti titok, valamint 

személyes adat tekintetében, titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási 

kötelezettség – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe 

vételével – kiterjed az ügyfél személyiség jogainak védelmére is. A titoktartási 

kötelezettség a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának megszűnése után is 

fennáll. 

 

21.§ 

Az SzmSz 47. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) A közös hivatal a jegyző által elkészített és a közös hivatalt alkotó önkormányzatok 

képviselő-testületei által jóváhagyott ügyrend szerint működik, amely a hivatal 
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feladatait valamint a dolgozók közötti munkamegosztás részletes szabályait 

tartalmazza. 

(2) A közös hivatal részletes ügyrendjét, az ügyfélfogadási rendjét az SZMSZ 1. számú 

függeléke tartalmazza. 

(3) Az ügyrend naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik. 

 

22.§ 

 

Az SzmSz 48. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A közös hivatalnál a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az 

SZMSZ 6. melléklete tartalmazza. 

 

23.§ 

 

Az SzmSz mellékleteinek címe az alábbiak szerint módosulnak: 

„Az SzMSz mellékletei: 

1. A település fontosabb adatai, történelmi múltja 

2. Az átruházott hatáskörök jegyzéke 

3. Az önkormányzat önként vállalt feladatai. 

4. A megválasztott polgármester és képviselők neve 

5. A bizottsági összetétele, tagjainak névsora 

6. A közös hivatalnál a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök   

7. Az önkormányzati törzsvagyon jegyzéke 

8. Bucsa Község Önkormányzat Szakfeladatrendje 

9. Az önkormányzat által alapított költségvetési szervek (intézmények, közüzemek) 

jegyzéke 

10. Az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati tulajdoni résszel rendelkező 

gazdasági társaságok jegyzéke.” 

24.§ 

 

Az SzmSz függelékei az alábbiak szerint módosulnak: 

„Az SZMSZ függelékei 

  1./ Közös Hivatal Ügyrendje 

  2./ Bizottságok Ügyrendje 

  3./ Önkormányzati és Intézményi Társulási Megállapodásai és Szerződéseik  

   Ezen belül:   

  - Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal iratai 

  - Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda  

                    Intézményfenntartó Társulás iratai       

  - Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás iratai 

  - Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény iratai 

  - Alapfokú Művészetoktatási Intézményfenntartó Társulás iratai 

  - Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati 

   Társulás iratai 

  - Dél-Alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium iratai 

  - Közép-Békési Térség Ivóvízminőségjavító Társulás iratai.” 

 

25.§ 

 

Az SzmSz 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép 
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26.§ 

 

Az SzmSz 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

27.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a 2013. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

 

          Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva  

           polgármester                                                                           jegyző                                                                                     

                                                                                                              

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2013. június 28. 

 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                           jegyző 
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1. melléklet 

 

 

A közös hivatalnál vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

 

 

1./ jegyző   
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2. melléklet 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Szakfeladat rendje 

 

I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai 

 

Megnevezés:   Bucsa Község Önkormányzata 

Székhelye:   5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

Működési területe:  Bucsa község közigazgatási területe 

Fő tevékenység:  helyi közhatalom gyakorlása 

Jogszabályi felhatalmazás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Vezetője:   a polgármester 

Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv. 

Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861 

Adószáma:   15344863-2-04 

KSH száma:   15344863-8411-321-04 

TB. törzsszáma:  00000000071985611 

Pénzügyi körzet: 9112  Bucsa 

KSH területi számjel: 0413471 

Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi 

OEP Kód: 1204 

TEÁOR: 8411 

Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai 

Kirendeltsége 

Bankszámla számai, megnevezése:  

Költségvetési elszámolási számla:  54000117-11031215 

Állami hozzájárulás számla:  54000117-11031222 

Munkaügyi Központ támogatás:                54000117-11031349    

Belvizes kölcsön besz. számla:                    54000117-11031356   

Egyéb elkülönített számla (KEOP):           54000117-11031325 

Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):       54000117- 11031332 

Magánszemélyek kommunális adója:        54000117-11031253 

Gépjárműadó:                                              54000117-11031239 

Iparűzési adó:                                               54000117-11031246 

Egyéb bírság beszedési számla:                  54000117-11031260 

Adóbírság beszedési számla:                       54000117-11031277 

Pótlék beszedési számla:                              54000117-11031301 

Egyéb idegen bevétel számla:                      54000117-11031301 

Termőföld bérbeadásából származó jöv:   54000117-11031291 

Egyéb közhatalmi bevételek:                       54000117-11031318 

 

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 

Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a 

polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen 

összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges. 

Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.) 

Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 
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II. Szakfeladat rendje:  

 

Hatályos 2013. július 1-jétől:  

 

Alaptevékenység (szakmai) 

 

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

3811011 Települési hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

3811031Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 

5629171 Iskolai intézményi étkeztetés 

5629171 Munkahelyi étkeztetés 

7500001 Állategészségügyi ellátás 

8130001 Zöldterület kezelés 

8411141 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

8411181 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

8414021 Közvilágítás 

8414031 Város és községgazdálkodási m. n. s szolgáltatás 

8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 

8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 

8435331 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 

8425411 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8621011 Háziorvosi alapellátás 

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8623011 Fogorvosi alapellátás 

8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

8690521 Település-egészségügyi feladatok 

8821111 Aktív korúak ellátása 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív módon 

8821151 Ápolási díj alanyi alapon 

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221 Átmeneti segély 

8821231 Temetési segély 

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 

8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 

8822021 Közgyógyellátás 
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8822031 Köztemetés 

8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

9101231 Könyvtári szolgáltatások 

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9603021 Köztemető – fenntartás és működtetés 

 

 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek 

 

5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

5629202 Egyéb vendéglátás 

6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8110002 Építményüzemeltetés 

 

Technikai szakfeladat 

 

8419019 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai 

8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési terveikkel 

8419069 Finanszírozási műveletek 

 

3. napirendi pont: Döntés az igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 

 

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

igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. 

 

Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az előző évben is döntött a testület az igazgatási szünet elrendeléséről 

szóló rendelet megalkotásáról. Az idei évben is javasolja, hogy hozzon döntést a testület erről. 

Nagyon nehéz a dolgozóknak kivenni a szabadságot, nagyon sok munka van, sajnos a 

köztisztviselők száma csökkent. Nem könnyebb most sem kivenni a szabadságot, de a 

munkáltató részéről egyfajta segítség ez, hogy ha módjuk és lehetőségük van a dolgozóknak 

vegyék ki a szabadságot. Azt az időszakot javasolja, hogy határozza meg a testület a helyi 

rendeletben, amelyet a kormányrendelet is meghatároz. A nyári igazgatási szünet ideje alatt 

10 nap, a téli igazgatási szünet ideje alatt pedig 3 nap az, amelyet a dolgozóknak ki kellene 

venni az éves rendes szabadságból, nyilván annak, akinek van is ennyi szabadsága.  

 

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

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az igazgatási szónet 

elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletet. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

 a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó 

valamennyi köztisztviselőre, és Bucsa Község Önkormányzata munkavállalóira. 

 

2. § 

 

A 2013. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2013. július 22. napjától augusztus 25. 

napjáig tart. 

3. § 

 

A 2013. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2013. december 23. napjától 2013. 

december 31. napjáig tart. 

4.§ 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: 

a) A nyári és a téli igazgatási szünetben is az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul 

meg. 

5.§ 

 

(1) A nyári igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 10 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

(2) A téli igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 3 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2014. január 1. napján hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

            Kláricz János                                                                           Dr. Nagy Éva 

            polgármester                                                                                   jegyző 

       

Kihirdetve: Bucsa, 2013. június 28. 

                                                                                                           Dr. Nagy Éva 

                                                                                                                    jegyző 
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4. napirendi pont: Döntés „A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, 

a település közigazgatási területén”-ről szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntést „A 

szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási 

területén”-ről szóló 5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

A Bio Sales Kft az önkormányzat felé jelezte, hogy nem tudja tovább elvégezni ezt a 

tevékenységet a községben, viszont az önkormányzatnak kötelező ezt a gyűjtést 

megszervezni.  

Kézenfekvővé vált, hogy a már most is terhelt, de mégis a BUCSA-ÉP Kft-nek kell ezt a 

feladatot valamilyen úton-módon megoldania. Előzetes kalkulációt már végzett az ügyvezető 

úr, ez a döntés ahhoz szükséges, hogy a feladatkört határozza meg a képviselő-testület.   

Azt már jelezte az ügyvezető, hogy teljesen költségmentesen nem fogja tudni megoldani a 

feladat ellátást. A feladat ellátásával kapcsolatos díjakról egy későbbi ülésen fognak döntést 

hozni a képviselők. A feladat elvégzésével kapcsolatos engedélyek beszerzése a kft részéről 

folyamatban van.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Nem is lehet más aki ellássa a feladatot, csak az, aki a szilárd hulladék 

gyűjtést végzi. 

 

Kláricz János polgármester: A feladat ellátásával kapcsolatosan volt egy rendelete az 

önkormányzatnak, a mostani döntéssel azt a rendeletet kell a képviselő-testületnek hatályon 

kívül helyeznie. 

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan volt egy állami támogatás, de végül az 

„beragadt” így az önkormányzatoknak támogatás nélkül kell megoldaniuk a szelektív 

hulladék gyűjtését. Később lesz olyan, hogy normatíva szinten fog az önkormányzat 

támogatásban részesülni. 

 

Biró Endre képviselő: Hallott róla, hogy a környéken lesz szelektív hulladék újrahasznosító. 

 

Kláricz János polgármester: A szelektív hulladék gyűjtését, szállítását azonban nem ezek a 

cégek nem látják el, csak már az újrahasznosítással foglalkoznak. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés?  

Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki egyetért a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén-ről 

szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete  

a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási 

területén-ről szóló  5/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

(1)  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén-ről szóló 5/2011. (IV.1.) 

önkormányzati rendelete e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

 

          Kláricz János                                                                  Dr. Nagy Éva  

          polgármester                                                                         jegyző                                                                                                       

                                                                                                          

Kihirdetésre került: Bucsa, 2013. június 28. 

                                                                                                    Dr. Nagy Éva 

                                                                                                          jegyző     

 

 

5. napirendi pont: A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék 

kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a települési 

kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági 

szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy szíveskedjen a rendelet módosításáról tájékoztatást adni.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az előző döntéssel kapcsolatosan, a szelektív hulladékgyűjtéssel, 

szállítással kapcsolatos feladatot az önkormányzat kft-je fogja elvégezni.  

Ezzel a feladatkörrel ki kell egészíteni a meglévő rendeletet a települési kommunális jellegű 

szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletet.  

 

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

aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a  települési kommunális 

jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás 

igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

önkormányzati rendeletet. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

 Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 

települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről,  

a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről 

szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 19. pontja, és a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a község 

köztisztaságának fenntartása és védelme érdekében, a települési kommunális jellegű szilárd és 

folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről 

szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban 

módosítja: 

1.§ 

(1) Az Ör. 2.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd és a szelektíven gyűjtött 

hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által 

szervezett, a település közigazgatási területén a lakosság és a közületek által kötelezően 

igénybeveendő köztisztasági közszolgáltatás útján történik. 

(2) A kötelező közszolgáltatás igénybevételének módjáról és rendjéről e rendelet rendelkezik. 

A kötelező köztisztasági közszolgáltatás kiterjed a kommunális szilárd és folyékony, 

valamint a szelektíven gyűjtött települési hulladék összegyűjtésére és elszállítására. 

(3) Az önkormányzat a köztisztasági szolgáltatás elvégzésével az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló BUCSA-ÉP Kft-t (a továbbiakban közszolgáltató) bízza meg, amelynek 

alapján a közszolgáltató gondoskodik a települési kommunális hulladék gyűjtéséről, 

elszállításáról és ártalmatlanításáról.” 

 

2.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

                    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

                     polgármester                                                                   jegyző    

 

A rendelet kihirdetésre került: Bucsa, 2013. június 28.  

   

                                                                                                         Dr. Nagy Éva  

                                                                                                             jegyző 
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6. napirendi pont: Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda  intézményben az alapfokú művészetoktatás 

szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 12/2011.(VI.28.) 

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről 

  

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

Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda  

intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési 

kötelezettségéről szóló 12/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről. 

 

Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy szíveskedjen kiegészítést tenni a rendelet hatályon kívül 

helyezésével kapcsolatosan.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzatnak nincs ráhatása az intézmény működésére, a 

rendelet úgymond „kiüresedett”. Ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.   

 

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

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

elfogadja a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda  intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait 

igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettségéről szóló 12/2011.(VI.28.) önkormányzati 

rendelete hatályon kívül helyezését. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete  

 a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,  

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

 intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybevevők  

térítési díj fizetési kötelezettségéről 

szóló  12/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

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

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

(1)  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézményben az alapfokú 

művészetoktatás szolgáltatásait igénybevevők térítési díjfizetési kötelezettségéről szóló 

12/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelete e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti. 

 

2.§ 
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Záró rendelkezések 

 

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

 

          Kláricz János                                                                     Dr. Nagy Éva  

          polgármester                                                                            jegyző                                                                                                       

                                                                                                          

Kihirdetésre került: Bucsa, 2013. június 28. 

 

                                                                                                    Dr. Nagy Éva 

                                                                                                          jegyző     

 

7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

 

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

Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadását.  

 

Ez a terv egy iránymutatás, amely elveket tartalmaz.  

Ezzel a döntéssel az önkormányzat megfogalmazza a közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?  

Mivel kérdés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.   

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

74/2013.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú  

vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét- e határozat 

melléklete szerint. 

Felelős: Káricz János polgármester 

Határidő: azonnal                                     
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Bucsa Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve  

2013 

 

1. Jogszabályi háttér 

 

A vagyongazdálkodási terv elkészítésekor mindenekelőtt szükséges áttekinteni az 

önkormányzati vagyont szabályozó jogszabályi hátteret, mivel jelen vagyongazdálkodási 

tervnek ezek adnak irányvonalat. 

A vagyongazdálkodási tervet megalapozó főbb jogszabályok: 

• Magyarország Alaptörvénye 

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

• Az önkormányzat vagyon rendelete: 16/2007.(XI.12.) az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól 

 

2. A vagyongazdálkodás feladata 

 

A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

A vagyongazdálkodás rendkívüli szerteágazósága miatt, minden egyes helyzetre konkrét 

megoldás felvázolása lehetetlen, minderre tekintettel a vagyongazdálkodást legfőbb 

vezérlőelvként minden esetben a "jó gazda gondossága" követelménye határozható meg.  

 

3. Középtávú vagyongazdálkodási célkitűzések 

 

1. Az önkormányzati vagyonnal — mint a nemzeti vagyonnal — felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni (növekedésére, gyarapítására törekvés). 

Önkormányzati vagyon védelme, állagának megőrzése (minél szélesebb pályázati 

forrás bevonása mellett) 

2. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a képviselő-testület döntései és az éves 

költségvetési rendelete határozza meg. 

3. Az önkormányzat a vagyonát elsősorban feladatainak megvalósítására használja 

4. Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális 

kihasználására kell törekedni. 

5. Minden önkormányzati intézmény, közvilágítás, fűtés energia hatékonyságának 

növelése, működtetési, fenntartási költségek csökkentése. 

6. Üzleti vagyon hozamának növelése 

7. Az energetikai felújítások kertében az alternatív energia hasznosítása, a felújításra 

szoruló ingatlanvagyon lehetőség szerinti felújítása 

8. A vagyon növekedésének elősegítése területén csak pályázati támogatással, és minél 

alacsonyabb önerővel tud részt venni tekintettel a költségvetés hiányára. 
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4. Vagyonhasznosítás 

 

Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:  

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának 

célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

 

A hasznosítás formái: 

1. Értékesítés: 

A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon értékesítése. A rendelkezésre álló szabad 

vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, a nemzeti vagyonról szóló 

törvény, valamint a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből 

származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül szolgálhat. 

Értékesítési célkitűzések: 

- az önkormányzati feladatellátást nem szolgáló vagyonelemek értékesítése; 

- a vagyonelemek piaci alapú hasznosítása. 

 

2. Használatba adása, bérbeadása 

A lakás es nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingók, ingóságok 

hasznosítása elsősorban bérleti, haszonbérleti szerződés keretében tehető meg. 

A bérlet, haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy 

minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében 

folyamatos pályáztatás szükséges. 

 

3. Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység indítása: 

 Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység 

indítható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az 

önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet reszt, amelyben felelőssége nem 

haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 

Önkormányzati gazdasági társaságokkal kapcsolatos célkitűzések: 

- a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon történő ellátása; 

- a szabad kapacitásuk terhére egyéb - nyereséget eredményező, nem kötelező tevékenységek 

ellátása 

- a gazdasági társaságok önfenntartó képességének elősegítése; 

- a kötelezettségvállalás tekintetében erős tulajdonosi kontroll alkalmazása. 

 

5. Hosszú távú vagyongazdálkodási célkitűzések 

 

1. Alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás során a 

vagyon felélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan kell 

tartani. 

2. A bérleti díjak felülvizsgálatára, folyamatos beszedésére nagy figyelmet kell fordítani. 

3.  A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévő 

vagyon fenntartást eredményező pályázati lehetőségeket ki kell használni. 

4.  Az önkormányzat gazdasági programjában és egyéb időközben meghozott 

döntéseiben foglaltak végrehajtása, a vagyonhasznosításhoz kötődő döntések 

mindenkori végrehajtása. 

5. Általánosan megfogalmazható az a cél, hogy a képviselő-testület eseti döntéseivel az 

adott körülmények és jogszabályi környezet mindenkori figyelembevételével a 
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vagyongazdálkodás legelőnyösebb és legésszerűbb formájában hasznosítja az 

önkormányzat vagyonát. 

 

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

                                                                                               Kláricz János 

                                                                                               polgármester 

 

8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és ellátásokról szóló 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Az önkormányzat szociális rendelete alapján a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény (Dévaványa) telephelyként működő Idősek Klubjában (Bucsa) a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személyek támogatást kaptak, a támogatás 

összege a havi térítési díj 70 %-a. A Kistérség kérésére az önkormányzat szociális rendeletét 

módosítani szükséges, mivel kérték, hogy a támogatás összege ne a havi térítési díj 

összegének 70 %-ában, hanem a napi térítési díj 70 % -ában legyen megállapítva. 

Jelenleg a házi segítségnyújtást igénybe vevők térítési díja 2013. május 1-től 50 Ft/nap, a 

módosító rendelet alapján 1.085 Ft, azaz 50 Ft-nak a 70 %-a 35 Ft, 35 Ft x 31 nappal = 1.085 

Ft.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?  

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

szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és ellátásokról szóló 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítását 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.§ (1), 45. § (1)-(2) 

bekezdéseiben és 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendeletet 

(Továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 

  

1. § 

 

Az Ör. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A támogatás összege az igénybe vevő mindenkori napi térítési díjának 70 %-a.”  
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2. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

                                 Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva 

                                 polgármester                                                      jegyző 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2013. június 28. 

 

                                                                                                       Dr. Nagy Éva 

                                                                                                              jegyző 

 

 

10. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi 

költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) 

önkormányzati rendeletet módosítását.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata 2013 évi költségvetése tartalmazta a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését, a közös hivatal költségvetése benne volt az előző időszaki a módosítás előtti 

önkormányzat költségvetésében. A mostani módosítással az önkormányzat költségvetéséből 

kikerült a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése, melynek főösszege 

29.604.000 Ft, ami a 12 fő köztisztviselő (jegyzővel együtt) bérét és járulékait tartalmazza. 

Amikor 2013. február 28. napjával megszűnt a körjegyzőség, 2013. március 1. napjával ezzel 

a felállással látja fel a feladatokat a hivatal.  

Bár dologi kiadásokat nem terveztek, de már látszik az, hogy vannak olyan kiadások, 

amelyekre azonban kell majd fedezetet találni. Ez a módosítás a költségvetés fő összegét nem 

módosítja. 

 

Kláricz János polgármester: Ez az egyik téma, ami miatt az önkormányzat 2013. évi 

költségvetését. A másik téma, ami miatt módosítani szükséges az önkormányzat 2013. évi 

költségvetését, a folyamatban lévő szennyvízberuházással kapcsolatos. A 2013. január 1-jétől 

hatályban lévő költségvetési rendelet és a Belügyminisztérium által megjelent rendelet alapján 

európai uniós önerő alapra lehet benyújtani pályázatot. A tavalyi évben 50 %-os volt a 

támogatás intenzitása, az idén ezt a mértéket felemelték 100 %-ra. A képviselők az 

előterjesztésben megkaptak egy táblázatot, amely három érvre levetítve tartalmazta azt a 

ütemezést a megnyert összeg felhasználását és a támogatás lehívását.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a pályázati rendszerben csak akkor nem kap támogatást az 

önkormányzat ha elfogy a pénz, ugyanis az a pályázat amely megfelel a kritériumoknak, és 

Bucsa Község Önkormányzata már megfelelt, ezeknek a feltételeknek, azt támogatni fogják, 

míg csak van pénz a rendszerben.  
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A tavalyi évről még volt elszámolni való támogatása az önkormányzatnak, az első ütemet 

tekintve, így az idei költségvetés összege 104.297.802 Ft-tal emeli meg az önkormányzat 

költségvetésének főösszegét, azaz a főösszeg: 522.113 eFt lesz. 

A beruházás előkészületei ebben az évben, a beruházás nagyrésze a következő évben 

esedékes.  

 

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

aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről 

szóló 3/2013.(III.18.) önkormányzati rendeletet módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire tekintettel, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Bucsa Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) 

önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 

 

1.§ 

 

Az Ör. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 

 

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 522 113 ezer Ft 

 

                            ezen belül: 26 147 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

                                              12 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

                                                2 800 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

                                                   750 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

                                            203 202 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

                                                3 783 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

                                            265 149 ezer Ft támogatásértékű bevételek 

                                                   500 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése, 

                                                   211 ezer Ft átvett pénzeszközök, 

            7 471 ezer Ft előző évi visszatérülések.” 

 

 

 



26 

 

2.§ 

 

Az Ör. 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.§ 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 

 

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 522 113 ezer Ft 

 

                           ezen belül: 159 435 ezer Ft személyi juttatással, 

                                               31 599 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

                                               94 305 ezer Ft dologi kiadással, 

                                                 1 114 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással, 

                                               73 143 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 

                                                    945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                             142 974 ezer Ft felhalmozási célú kiadásokkal, 

                                                 2 000 ezer Ft általános tartalékkal 

                                               16 598 ezer Ft finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.” 

 

3.§ 

 

Az Ör. 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

 

a) 508 888 ezer Ft bevétellel és ezen belül: 

   26 147 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

   12 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

     2 800 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

        750 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

 203 202 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

     3 783 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

251 924 ezer Ft támogatásértékű bevételek: 

                                                        500 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése, 

                                                        211 ezer Ft átvett pénzeszközök 

                                                     7 471 ezer Ft előző évi visszatérülésekkel állapítja meg. 

 

b) 508 888 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

                                                98 386 ezer Ft személyi juttatással, 

 16 210 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

 90 935 ezer Ft dologi kiadással, 

 73 143 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 

   1 114 ezer Ft pénzeszköz átadással, 

      945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                              142 974 ezer Ft felhalmozási kiadással  

                                                  2 000 ezer Ft általános céltartalékkal 

            16 598 ezer Ft finanszírozási kiadással 

            66 583 ezer Ft működési támogatással állapítja meg.” 
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4.§ 

 

Az Ör. a következő 4./a címmel és a következő 10/A.§-al egészül ki: 

 

„4./a Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal  

2013. évi költségvetése 

 

10/A.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: (Bucsai 

Közös Önkormányzati Hivatal) 2013. évi költségvetését: 

 

a) 29 604 bevétellel, és ezen belül: 

                                                      29 604 működési célú bevétellel, 

b) 29 604 kiadással, és ezen belül: 

                                                      23 693 személyi juttatással, 

                                                          5 911 munkaadót terhelő járulékkal állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 

engedélyezett létszámát: 12 főben állapítja meg. 

 

5.§ 

 

(1) Az Ör. rendelet 1-13. melléklete helyébe, e rendelet 1.-13. melléklete lép. 

(2) Az Ör. rendelet kiegészül e rendelet 14-19. mellékletével. 

 

6.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2013. június 27. 

 

          Kláricz János                                                                           Dr. Nagy Éva 

          polgármester                                                                               jegyző 

 

Kihirdetve, Bucsa, 2013. június 28.                                                                    

                                                                                                          Dr. Nagy Éva 

     

 

10. napirendi pont: Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról 

 

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

szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez biztosítandó 

saját forrás vállalásáról.  

 



28 

 

A döntés meghozatala szorosan összefügg Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének módosítása napirenddel, hiszen ahhoz, hogy az önkormányzat a 

határozatban megjelölt összegre pályázni tudjon, a polgármesternek nyilatkoznia kell. 

A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és mindkét napirendet a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolta, mind a költségvetés módosítását, mind pedig a döntést meghozatalát az önerő 

alapra benyújtandó pályázatra.  

Arról is szó volt a Gazdasági Bizottsági ülésen, ha sikeresen pályázik az önkormányzat az 

önerő alap pályázaton, akkor a Víziközmű Társulással tárgyalásokat kell folytatni, tehát 

amennyiben pozitív döntés születik az önerő pályázaton, akkor a közgyűlés fog dönteni a 

Víziközmű Társulás további működésével kapcsolatosan.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadj a Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez biztosítandó 

saját forrás vállalásáról szóló határozatot. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

75/2013.(VI.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú 

projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Bucsa Község Önkormányzata által 

elnyert „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét, amely 

200.740.458.- forint, költségvetésének terhére vállalt saját forrásából biztosítja. 

A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap támogatás 

forrásként való felhasználása mellett valósul meg. 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés 

pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak 

szerint alakul: (Ft-ban) 

 

 2013 2014 2015 Összesen 

1. EU Alapokból 

igényelt forrás 

összege (85%) 

491.966.143 440.509.600 14.404.318 946.880.061 

2. A fejlesztéshez 

hazai 

társfinanszírozás 

keretében 

biztosított összeg 

(15%) 

86.817.555 77.736.988 2.541.938 167.096.481 

3. A pályázó 

összes saját 

forrása 

(3.1+3.2.+3.3.) 

104.297.802 93.388.912 3.053.744 200.740.458 

3.1. A pályázó 

által 

költségvetésének 

104.297.802 93.388.912 3.053.744 200.740.458 
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3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

11. napirendi pont: Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

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

Esélyegyenlőségi Programjának elfogadását.  

                         

Tájékoztatta a képviselőket, hogy minden önkormányzatnak el kell fogadni 2013. június 30. 

napjáig a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot az 

Oktoperisz Kft készítette, melyet a képviselők megkaptak, és megismerhettek.  

 

Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés?  

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

elfogadja Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   76/2013.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat melléklete szerint  

elfogadja Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

terhére vállalt 

saját forrás 

összege 

3.2. Hitel 0 0 0 0 

3.3. Az EU Önerő 

Alap 

felhasználásának 

részletes 

szabályairól szóló 

285/2012. (X.9.) 

Korm. rendelet 

szerinti EU Önerő 

Alap összege 

0 0 0 0 

4. Egyéb források 

összesen 

(4.1+4.2+4.3) 

0 0 0 0 

4.1. Lakossági 

hozzájárulás 
0 0 0 0 

4.2. Egyéb 

magánforrás 
0 0 0 0 

4.3. Egyéb 

szervezetek 

támogatása 

0 0 0 0 

Beruházás 

összköltsége 
683.081.500 611.635.500 20.000.000 1.314.717.000 
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Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a pedagógiai 

szakszolgálati feladatok országos átszervezése miatt, a logopédiai és gyógytestnevelés iskolai 

feladat ellátás megszüntetésre kerül, és átkerül a Nevelési Tanácsadók feladatkörébe. 

Emiatt a feladatellátást helyben az iskola a továbbiakban nem tudja megszervezni, csak a 

Nevelési Tanácsadók szakemberei által.  

 

A Bucsán dolgozó szakember (logopédus) a továbbiakban nem lesz jogosult sem az 

iskolában, sem az óvodában ellátni az ellátásra jogosult gyerekek fejlesztését.  

A logopédus dolgozó pedagógus foglalkoztatása átszervezést igényel, de gyógypedagógus 

végzettsége miatt az általános iskola tudja továbbfoglalkoztatni az SNI-s gyerekek 

fejlesztésénél. 

 

A Képviselő-testület tagjait a tájékoztatás tudomásulvételére kérte. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testvértelepülésen Kökösön 

2013. július 27. napján lesz a falunap.  

Egy körlevelet küldött a képviselőknek, és várja a visszajelzést, azoktól akik szeretnének részt 

venni a rendezvényen.  

 

Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy már több ízben szó volt róla, hogy amennyiben az 

önkormányzat anyagi helyzete megengedi, az önkormányzat megvásárolná a Barna Anikó 

tulajdonát képező Bucsa, Baross u. 25. szám alatti ingatlant. 

 

Kéri a képviselő-testület tagjai hatalmazzák fel arra, hogy tárgyalásokat folytassak Önnel az 

ingatlan vételára tekintetben, illetve arról, hogy az önkormányzat felé fennálló tartozását Ön 

milyen módon fizethetné vissza.  

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az aktív részvételt, és az ülést 16,20 

órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                  jegyző  
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