Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
351-25/2019.
25. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 11-én
(szerdán) délután 13,15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila, Földesi
Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők
Távol maradt: Márki Tiborné képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt és
Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, hiányzó 1 fő.
A meghívó szerinti napirendi pontokat javasolja megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy
még két napirendi pontot szeretne felvenni, az egyik a kimutatás az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről, a másik pedig a Gyulai Tankerületi Központtal megkötött, a kötelező felvételt
biztosító iskolába való utaztatás Vállalkozási Szerződés díjtételének módosítását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése,
kiegészítése?
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a napirendi pontok között miért nem
szerepel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás, és két ülés között
tett fontosabb intézkedések napirend?
A pénzügyi kimutatást minden hónapban megkapja a testület, illetve a bizottság, azt nem kell
napirendi pontként felvenni.
Továbbá megkérdezte, hogy miért nincs „Bejelentések” napirend?
Kláricz János polgármester: Az előző testületi ülésen már megtárgyalta a testület a munkaterv
szerinti napirendet, ezért ez az ülés nem tervezett ülés, ezért nincs az első szokásos napirendi
pont a két ülés között tett intézkedésekről. A képviselő asszony kérésére lehet Bejelentések
napirendi pontot felvenni, és a javaslat szerint akkor nem kerül felvételre a jelzett pénzügyi
kimutatás.
Megkérdezte a képviselőket van-e további kérdés, és kiegészítés?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a kiegészített napirendi pontokat elfogadja.

1

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kiegészített napirendi pontokat elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ A Szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
2./ Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2019. október 31-i pénzügyi
helyzetéről
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése
Bucsán” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges költségnövekményről
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Döntés az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő
finanszírozásáról, valamint az ellátási időszak meghosszabbításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Javaslat a polgármester jutalmazására
Előadó: Harmati Gyula alpolgármester
6./ A Gyulai Tankerületi Központtal megkötött, a kötelező felvételt biztosító iskolába való
utaztatás Vállalkozási Szerződés díjtételének módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Bejelentések
1. napirendi pont: A szervezeti és működési szabályzatról szóló 12/2019.(X.24.)
önkormányzati rendelet módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a szervezeti és működési
szabályzatról szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítását.
A módosítást kormányzati funkciókód felvétele miatt szükséges megtenni.
Földesi Györgyné képviselő: A szervezeti és működési szabályzatot 2019. október 24-én
módosította a képviselő-testület, szűk két hónapja, akkor nem lehetett volna ezt a módosítást
is elvégezni, mi az oka, hogy újra módosítani kell?
A rendelet 1. sz. melléklete a kormányzati funkciókódokat és a felelősségvállalás rendjét
szabályozza:
„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.”
Kiegészítené annyival, hogy a képviselő-testületnek se csorbuljon a munkája, a joga és a
felelőssége, mert a joggal együtt felelősség is jár, és az utóbbi elválaszthatatlan, ezért utólagos
elfogadással kell megtenni.
A másik pedig, hogy a költségvetés megemelkedik, ha a beruházások megindulnak a két
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szomszéd településsel, akkor az egy százalék is nagyobb lesz, szinte kontrolálhatatlan ez az
összeg, ezért a fél százalékot elegendőnek tartaná, hiszen azért van a testület, hogy döntsön és
a felelősséget is ő vállalná, mivel az jogot is a testület kapja meg, csakis utólagos
bejelentéssel, és ezzel nem sérülne a joga, határozata, felelőssége.
Kláricz János polgármester: Ez eddig is így volt a szervezeti és működési szabályzatban, tehát
nem ez miatt módosul a rendelet.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A Magyar Államkincstár jelezése alapján egy 2016 évi
művelődési ház felújításos pályázat elszámolása történt meg november végén, és kötötten az
előterjesztésben szereplő a kormányzati funkcióra lehet elszámolni, és mivel ez nem szerepel
a rendeletben, ezért szükséges felvenni a szervezeti és működési szabályzatba.
Kláricz János polgármester: A szervezeti és működési szabályzat módosítását tehát ez
indokolta, az 1 %-os határ eddig is így volt a rendeletben. A pénzkezelési és a beszerezési
szabályzat az ilyen jellegű kötelezettségvállalásokat kezeli, mi az, ami a képviselő-testület
hatáskörébe kerül. Azt, hogy utólagos elfogadással kerüljenek a testület elé a döntések, ez
eddig is így volt, és ez ezután is így lesz, egyenként, vagy összesített formában.
A képviselő asszony által tett javaslatot egy következő szervezeti és működési szabályzat
módosításakor javasolná kidolgozni, és azt, hogy a beszámolási kötelezettség milyen
határidőkhöz kössék, azt részleteiben is leszabályoznák.
Faluházi Sándor képviselő: Az lenne a javaslata, hogy nem feltétlenül az 1 %-kal van baj,
lehet, hogy maximalizálni kellene az összeget, tehát a fél százalék helyett javasolná, hogy egy
összeg legyen meghatározva, hiszen a milliárdos költségvetésnél jelentős az egy százalék.
Kláricz János polgármester: A szervezeti és működési szabályzatban mindig 1 % volt
meghatározva, hiszen a polgármester hatásköre szabályozva van, a beszerzési szabályzat, és a
testület döntése alapján. Összességében az 1 %-ot még senki sem érte el.
Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint módosítani szükséges a szervezeti és
működési szabályzatot. Megkérdezte, hogy ki a pénzügyi ellenjegyző?
Kláricz János polgármester: A pénzügyi ellenjegyző a pénzügyi munkatársak egyike.
Amennyiben egyetértenek a képviselők azzal, hogy a szervezeti és működési szabályzat most
javasolt módosítását a következő rendelet módosításkor dolgozza ki a testület, akkor
javasolja, hogy a mostani rendelet tervezetet az előterjesztés szerint fogadják el.
A képviselő-testület elfogadja, hogy a következő szervezeti és működési szabályzat
módosításkor kerüljön kidolgozásra az elhangzott javaslat.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás az előterjesztés szerinti rendelettervezettel
kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a szervezeti és működési szabályzat módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
12/2019. (XII.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 12/2019. (X.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
(1) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
(1)
E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
(2)
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2019. december 11.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2019. december 12.

Dr. Nagy Éva
jegyző
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1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és
szakfeladatának rendje
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: Takarékbank Zrt (Békés) 5527. Bucsa, Kossuth tér 8.
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
54000117-11031215
Állami hozzájárulás számla:
54000117-11031222
Munkaügyi Központ támogatás:
54000117-11031349
Jövedéki adó beszedési 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
Helyi gazdaságfejlesztés (TOP helyi piac)
54000117-11031277
Pótlék beszedési számla:
54000117-11031284
Egyéb idegen bevétel számla:
54000117-11031301
Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291
Közigazgatási hatósági eljárási illeték:
54000117-11031318
MVH kifizetések alszámla:
54000117-11032876
Talajterhelési díj befizetési számla:
54000117-11037266
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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Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok
2019. december 13. napjától hatályos:
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
042180 Állat-egészségügy
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
076062 Település-egészségügyi feladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
047120 Piac üzemeltetése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
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Előzetes Hatásvizsgálati lap
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
17/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított
12/2019.(X.24.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához
1./ Társadalmi hatások
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
2./ Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai
nincsenek.
3./ Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4./ Egészségügyi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.
5./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztrációs terhek nem változtak.
6./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.
7./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2019. december 11.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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2. napirendi pont: Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2019.
október 31-i pénzügyi helyzetéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatót Bucsa
Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi október 31-i pénzügyi helyzetéről.
Megkérdezte a képviselőket, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatosan milyen kiegészítést
tesznek, milyen észrevételeik vannak.
Földesi Györgyné képviselő: Kertészsziget 2019. évben nem teljesítette a 4.472.765.-Ft
tartozását. Alacsony a működési célú átvett államháztartási pénzösszeg.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft nem térítette meg a tagi kölcsönét 7.451.696.-Ft-ot.
Mit tettünk annak érdekében, hogy a teljesítések megtörténjenek.
Az anyag kijelenti, hogy a szolgáltatások, a bérleti díjak bevételei alulteljesítettek.
A Református Egyház nem térítette meg a kölcsönét, és a Bucsa Sport Egyesület sem térítette
meg, ezért alacsony a teljesítés, 48,6 %-os, mit tettünk annak érdekében, hogy a kölcsönök
visszafizetésre kerüljenek?
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár bevételei 67,2 %-ra teljesültek, a bevételek 59,1 %-ra
teljesültek, az előterjesztés is kimondja, hogy a tervezett bevételek között alulteljesültek a
szolgáltatások, a bérleti díjak bevételei. Megkérdezte, hogy mit kívánnak itt tenni, és mivel
magyarázhatók?
Kláricz János polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzata felé egy felszólítás került
megküldésre, és adósságrendezési eljárást helyezett kilátásba Bucsa Község Önkormányzata.
A polgármester úr jelezte, hogy a rendkívüli támogatásra benyújtott kérelmüket elutasították.
A költségvetés tervezés időszakában mindenképpen rendezni szükséges.
A Református Egyház és a Sportegyesület részéről a tartozással kapcsolatosan még nem
kapott jelzést az önkormányzat, (illetve a Sportegyesület részéről tud csak nyilatkozni)
reméli, hogy még az idén le tud zárulni az elszámolás, a pályázat lezárását követően biztosan
el tudnak számolni.
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár féléves működésen van túl, a mostani teljesítések nyilván
a következő évi költségvetés megtervezésekor kell, hogy alapként szolgáljanak. Nem kell
most ezen meglepődni, nem meglévő működést alapozva terveztek, nem kaptak képet arról,
hogy milyen bevételekkel és kiadásokkal lehet számolni az intézmény éves működését
illetően. Ahhoz, hogy az intézmény önmagában a kellő struktúrát fel tudja venni, úgy a
foglalkoztatotti létszámban, úgy mint az ingatlan költsége szempontjából az első
időszakokban az önkormányzatnak befektetést kell eszközölnie.
Amellett is elkötelezett volt minden képviselő, hogy tudta, hogy nem lehet csak profit
szempontjából vizsgálni, és nem lehet profitorientáltan működtetni az intézményt,
mindenképpen befektetést igényelni, de ezt majd minden képviselő elmondja a 2020 évi
költségvetés tervezésekor.
Bízik benne, hogy a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár intézménynél bértámogatások
igénybevételével tudják csökkenteni a kiadásokat.
Eddig amíg szakfeladatként működtette az önkormányzat, addig más humán kapacitás
igénybevételével is meg lehetett oldani a személyi feltételeket. Ez egy érdekes területe lesz a
költségvetésnek.
Jelentős nagy előfinanszírozás van a két nagy EFOP-os pályázatban, 13.000.000 Ft körüli
tétel. A pályázatok lezárási időszakban, és elszámolási időszakban vannak, de kiutalásokat a
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közreműködő szervezet még nem engedélyezett. A konzorcium vezető Füzesgyarmat, több
személyi változások is voltak, a forráslehívások sem olyan ütemben történtek.
Amíg a támogató szervezettől nem érkezik be pénz, addig több kifizetést nem kezdeményez
az önkormányzat. A szakmai zárás időpontja 2020. január 31. napja.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke
kezdeményezett egy egyeztetést, letelt a három év a kft végelszámolásával kapcsolatosan, és a
felszámolására történő átcsoportosításával kapcsolatos intézkedéseket meg kell beszélni.
A lakásbérleti szerződések tekintetében csak a hónapról hónapra történő hosszabbítás volt
lehetséges, és mivel csak a havi befizetések történtek meg, december 30-án fog felszólítást
kapni az igénylő, azzal, hogy a szerződés további meghosszabbítására nincs lehetőség.
A Magyar Faluprogramnak van olyan célterülete, amely a szolgálati lakások felújítását
célozza meg, és mivel az egyik lakásban egy pedagógus házaspár lakik, így a másik lakás
felújítása lehetséges lenne, mivel a pályázati kiírás feltételként szabja meg, hogy a szolgálati
lakás egésze, vagy része lakott, használt állapotban legyen. Megfelelő ütemezéssel a felújítás
végbevihető anélkül, hogy egyéb más lakhatást biztosítani kellene az önkormányzatnak.
Földesi Györgyné képviselő: A művelődési ház költségvetése még később kialakulhat.
A megkapott kimutatásban a kintlévőségek nagyon zavaróak, nagyon takarékos
gazdálkodásra int mindenkit.
Kláricz János polgármester: A novemberi könyvelések után decemberben lehet látni, hogy
milyen költség allokálásra lesz szükség, de eddig is biztosnak látszott az évzárás. Fontos,
hogy a folyamatban lévő pályázatokat az önkormányzat le tudja zárni. Átmenetinek lehet
minősíteni ezt az állapotot, mivel jelentős megelőlegzések vannak a Modern Falvak
Programban futó pályázatok kapcsán is, mint előkészítési költségek. Ha ezeket figyelembe
veszi az önkormányzat, akkor látszik, hogy van fedezet a folyószámla hitelkereten belül.
Faluházi Sándor képviselő: A Református Egyház részéről szeretné jelezni, hogy a
Takarékbank jelezte, hogy megérkezett a pályázati összeg, és már törölték is az egyház
kölcsönét. Erről tájékoztatta az esperes urat, és igyekezni fog, hogy még az idén visszafizesse
a tartozását az egyház.
Megkérdezte, hogy a szennyvízcsatorna duguláselhárítás költsége még mindig fennáll? Mit
tudnak ezzel kapcsolatosan?
Kláricz János polgármester: A Swietelsky Magyarország Kft elismerte a felelősségét, de a
kötelezettségét még nem teljesítette, ezt jelezni fogják feléjük, rendezzék el minél hamarabb.
A munka elvégzése nem megrendelés útján teljesült, nincs mögötte szerződéses viszony,
viszont elismerték a szükségességét a beavatkozásnak, és ez nem elegendő tehát arra, bírósági
útra terelje a behajtást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2019. október
31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyja.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
102/2019.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzata és intézményei
2019. október 31-i pénzügyi helyzetéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzata és
intézményei 2019. október 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, és a
csatolt mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői
piac létesítése Bucsán” elnevezésű
pályázat megvalósításához szükséges
költségnövekményről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést a TOP1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű
pályázat megvalósításához szükséges költségnövekményről
A helyi termelői piac használatbavételi engedélye folyamatban van, hamarosan jogerőre
emelkedik. Javasolja, hogy az önkormányzat éljen azzal a lehetőséggel, hogy a
költségnövekmény igényét a Közreműködő Szervezet felé nyújtsa be.
Ehhez szükséges egy testületi döntés határozat formájában.
Földesi Györgyné képviselő: A költségnövekmény 4.444.436 Ft, ezzel majd még később a
testület foglalkozik, arról pedig határozatot szükséges hozni, hogy a lebonyolításhoz
szükséges fennmaradó 16.941,- Ft-ot, mint önerőt saját költségvetése tartaléka terhére vállalja
finanszírozni.
Kláricz János polgármester: Továbbá magáról a költségnövekmény benyújtásáról is szükséges
döntést hozni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői
piac létesítése Bucsán” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges költségnövekmény
Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
103/2019.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése
Bucsán” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges költségnövekményről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP-1.1.3-15-BS12016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán” elnevezésű pályázat
megvalósításához nettó 4.444.436- Ft értékben költségnövekmény támogatása iránti
igénnyel fordul a Közreműködő Szervezethez.
A lebonyolításhoz szükséges fennmaradó 16.941,- Ft-ot, mint önerőt saját költségvetése
tartaléka terhére vállalja finanszírozni.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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4. napirendi pont: Döntés az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi
ügyeleti ellátás kiegészítő finanszírozásáról, valamint az ellátási időszak
meghosszabbításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntést az
Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő
finanszírozásáról, valamint az ellátási időszak meghosszabbításáról.
Az előterjesztés szerinti indoklással javasolja a döntés meghozatalát.
Jelenleg átmeneti megoldásként a jelenlegi szolgáltató látja el a feladatot, jövőre pedig újra
lefolytatásra kerül a közbeszerzés.
A község szempontjából a szolgáltatás jó minőségben el volt látva.
A lakosságszám szerinti felosztás elve igazságos, az önkormányzat számára kedvező.
A közbeszerzés költségét is tervezni kell tehát a jövő évi költségvetésben.
Magát az elvet kell tehát elfogadni, a felosztást, így a költségek megosztása lakosságszám
arányos lesz.
Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a napirendet, mást
nem is lehet tenni a testületnek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása a napirenddel kapcsolatosan?
A képviselők egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az Emergency Service Kft. által ellátott
központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő finanszírozásával valamint az ellátási időszak
meghosszabbításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
104/2019. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat
az Emergency Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő
finanszírozásáról, valamint az ellátási időszak meghosszabbításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének b), f) pontjaiban biztosított jogkörében,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 4. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbiak szerint
dönt:
1. A Képviselő-testület meghosszabbítja az Emergency Service Kft.-vel 2017-ben
kötött szolgáltatási szerződést 2019. január 1. napjától 2020. április 30-ig, vagy a
közbeszerzési eljárás lezárásáig.
2. .A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott időszakra az Emergency
Service Kft. által ellátott központi orvosi ügyeleti feladatok biztosításához
fizetendő kiegészítő díj emelését 65,-Ft/hó/ lakos összegben elfogadja, amely
Bucsa esetében 141.635,-Ft/hó összeg.
3.

A Képviselő-testület felkéri a Karcagi Polgármesteri Hivatalt Költségvetési,
Gazdálkodási és Kistérségi Irodáját, hogy a közbeszerzési eljárást bonyolítsa le.
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4. A Képviselő-testület felkéri Kláricz János polgármestert, az Emergency Service
Kft.-vel kötött megbízási szerződés módosításának aláírására.
5. A Képviselő-testület utasítja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
főmunkatársát, hogy a közbeszerzéssel járó költségeket, valamint a megemelt
szolgáltatási díjat a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetébe építse be.
6. A Képviselő-testület felkéri a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
főmunkatársát, hogy a Képviselő-testület által javasolt támogatási összeget az
önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe építse be.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2019. december 31.
6. napirendi pont: Javaslat a polgármester jutalmazására
Harmati Gyula alpolgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a javaslatot a
polgármester jutalmazására.
Az előterjesztés a törvényi hátteret részletezi, kiegészíteni nem szeretné, az indoklás szerepel,
a testület dönthet úgy, hogy adhat jutalmat a polgármesternek, maximalizálva van, hat havit,
itt az előterjesztésben három havi szerepel.
A polgármester munkájának a véleményezését a törvény előírja, az októberi választások
véleményezték a polgármester munkáját, ott személyesen adtak hangot az emberek az
akaratuknak, azt felülírni nem lehet. Ezt a javaslatot elfogásra javasolja.
Kláricz János polgármester: Részben tévesen határozott meg egy költséghelyet, szeretné
elmondani, hogy amennyiben egyetért a testület a polgármester jutalmazásával, akkor a 2020.
évi bér terhére jelöli meg a költség helyét. Annál inkább, mert a biztosítási díjat már
felhasználta az önkormányzat.
9 év alatt még nem volt jutalom betervezve a polgármesternek, semmiféle képpen nem az idei
év költségvetését terhelje ez a kiadás. Köszöni, hogy ez most napirendre került.
Juhász Sándor képviselő: A polgármester jutalmazását a Gazdasági Bizottságnak kellett volna
előterjeszteni, a szervezeti és működési szabályzat 33. §. (3) bekezdése alapján.
Kláricz János polgármester: A legfőbb döntés hozó szerv a képviselő-testület, nyilván a
képviselő-testület fogja ezt dönteni, hogy jutalmazásban részesíti-e a polgármestert, vagy
sem. Ettől a technikai résztől eltekintve mit szól a képviselő úr a polgármester
jutalmazásához?
Juhász Sándor képviselő: Elfogadom a leírtakat.
Földesi Györgyné képviselő: Kérdést, és véleményt szeretne elmondani.
Ez a 13., 14., 15. havi munkabér így, megkapták-e ezt a dolgozók? A dolgozók jutalma
mennyi volt ez évben? Hogy áll az önkormányzat pénzügyileg? Mi a Gazdasági Bizottság
véleménye erről a dologról? A bérköltség hogyan áll, nemcsak a pénzügyi helyzet, hanem a
bérköltség?
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Megjegyzi, hogy ezt a pénzt már elköltötték, tehát az előterjesztés már nem is érvényes, de
törvénytelen is, mert az a biztosítás végkielégítésre szól, a törvény előírja három hónapi
végkielégítésre adható, másra nem használható, amennyiben a polgármestert nem választják
meg.
A kérdésekre szeretne választ kapni.
Kláricz János polgármester: Élni szeretne azzal a jogával, hogy ezt elutasítja, és nem kéri a
jutalmazására való felterjesztést. A kérdésekre meg fogja adni a választ.
A dolgozók tekintetében a bér 5 %-át szokták tartalékként kezelni, és ennek a terhére szoktak
egyéb többletfeladatokra kifizetéseket eszközölni.
Ingoványos ez a talaj számára, mert 9 év alatt még nem volt jutalmazása a polgármesternek,
de nem nehezíti meg senkinek a dolgát, ettől eltekint, megköszöni, a gesztus nagyon kellemes
volt.
Okafogyottá vált a napirend.
7. napirendi pont: A Gyulai Tankerületi Központtal megkötött, a kötelező felvételt
biztosító iskolába való utaztatás Vállalkozási Szerződésdíjtételének módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot a Gyulai Tankerületi
Központtal megkötött, a kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatás Vállalkozási
Szerződés díjtételének módosítását.
A dráguló üzemanyag árak, és a gépkocsik fenntartási, karbantartási költségei indokolják,
hogy az emelést eszközölje az önkormányzat. A vállalkozási szerződésben 15 %-os emelés
lehetséges,ez az emelés nem éri el ezt a mértéket.
Földesi Györgyné képviselő: Minden emelést számításnak kellene alátámasztani, nincsenek
számítások. Elfogadja, hiszen egy fél év iskolai évről van most szó, utána gondolkodjanak el
rajta, hogy hogyan tovább. Milyen alternatívát válasszanak. Az iskolabusz is nagyon régi már,
nem biztos, hogy ebben az új rendszerben ki kell szolgálni az iskolát, annál is inkább, mert a
200.- Ft sem fedezi a költségeket.
Kláricz János polgármester: Konkrét számítások alapján javasolja, hiszen több tételből
tevődik össze az összeg, a gépkocsi futási költsége, az üzemanyag, a bérköltség, a
karbantartási költségek. Sokat volt téma az utaztatással összefüggő kiadások. Mindaddig míg
létszámnormatívát kapott az önkormányzat a bejáró gyerekek után, akkor még 130.- Ft díjért
fuvarozott az önkormányzat. Akkor emelte meg először a díjat, amikor kikerült a rendszerből.
Összességében jelentősen hozzájárul az emelés ahhoz, hogy a gépkocsit fenn lehessen tartani.
Az idei évben már olyan problémák is megjelentek a gépkocsin ami indokolja az emelést.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, az előterjesztést
javasolja.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása a napirenddel kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Gyulai Tankerületi Központtal megkötött, a kötelező felvételt
biztosító iskolába való utaztatás Vállalkozási Szerződés díjtételével, 200.-Ft+áfa/km/hó
összeggel egyetért.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
105/2019.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat
A Gyulai Tankerületi Központtal megkötött, a kötelező felvételt biztosító iskolába való
utaztatás Vállalkozási Szerződés díjtételének módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Tankerületi Központtal
megkötött Vállalkozási Szerződés utaztatási díjtételét 2020. január 1. napjától
200.- Ft + áfa/km/hó összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés módosítására és a megemelt
díjtétellel való számlázás megkezdését 2020. január 1-jétől.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Bejelentések
Juhász Sándor képviselő: A polgárőrséggel kapcsolatosan kérdezett, van-e már előrelépés a
működésükkel kapcsolatosan? Többen jelezték, hogy szükség lenne a polgárőrök munkájára.
Kláricz János polgármester: A polgárőrség közgyűlést kell összehívnia, ez hamarosan meg
fog történni, azt követően történhet bármilyen előrelépés.
Harmati Gyula képviselő: Az előző ülésről hiányzott, egy szakmai napon kellett részt vennie,
közben a testület döntött az intézményvezetői pályázatról, és megbízta a Kóti Árpád Faluház
és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával. A kinevezését megköszönte.
Földesi Györgyné képviselő: Azért szerette volna, hogy legyen első napirendi pont, mert
annak keretében tudnak arról beszélni, számot adni, hogy a polgármester mit végzett el abból,
amit a testület rátestált.
A 2018. november 29-i ülésen polgármester úr elmondja, hogy fontos lesz beszélni arról,
hogy a szociális területen milyen változások történtek, mivel Dévaványa kiszállt a szociális
intézményből. A maga részéről várta az erről szóló tájékoztatást, de ellaposodott ez a dolog,
véleménye szerint ugyanolyan fontos lenne most is beszélni erről, továbbra is aktuális.
Az OVIBER Kft a csatornajavítás ügyben rendeződött-e a felelősség? De ebben sem történt
semmi, pedig egy éves téma.
A 2018 novemberi ülésen fogadta el a testület a település arculati kézikönyvét, és a rendeletet,
és ezek elég sok pénzbe kerültek. Sajnos hiába vannak ezek a szabályozások, ha a település
arculata, külleme nem felel meg a papírformának. Eleget kellene tenni ennek.
Van olyan döntése a testületnek, hogy bérleti szerződése az önkormányzatnak az ELMÜSZOLÁR Kft-vel kötött, de nem hallott erről a testület a határozat meghozatala óta. Erről
kellett volna már szólni az úgynevezett első napirendi pontban, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatóban.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásáról is szó van a 2018 novemberi ülésen, majd a
2019 januári ülésre el sem jött az ügyvezető, és azóta sem, ez is egy rendezetlen téma.
Legalább négy olyan testületi ülés volt, amikor nem került sorra a kft végelszámolása
napirend.
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A 2018. novemberi ülésen hangzott el, hogy a Szondy utca nagyon kátyús.
Most eltelt 14 hónap, és most is változatlanul nagyon kátyús.
Kláricz János polgármester: Újra nagyon kátyús.
Juhász Sándor képviselő: A Szondy utca fel volt töltve.
Fenyődi Attila képviselő: Volt időszak, amikor jó volt a Szondy utca, most újra kátyús.
Földesi Györgyné képviselő: A 2018. novemberi képviselő-testületi ülésen hangzott el, hogy
az önkormányzati autók miért nem az önkormányzat udvarán parkolnak.
A válasz az volt, hogy február végéig tart a mostani közmunkaprogram, és felszabadul hely, a
gépkocsik az udvarra visszakerülnek.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan hónapokig nem történt semmi.
Állandóan visszatérő téma, már a végére kellett volna érni.
A 2018. szeptember 27-i testületi ülésen polgármester úr azt mondta, hogy az elhangzott
feladatokra komolyan oda kell figyelni, ami meg fog történni. Szeretné kihangsúlyozni, hogy
nem lettek elvégezve a feladatok.
Azt szeretné érzékeltetni, hogy nagyon kell dolgozni. Minden hónapban meg kell lenni a
feladat elvégzésének. Úgy érzi, hogy összecsapnak a hullámok a fejük felett.
Kláricz János polgármester: A maga részéről úgy érzi, hogy a képviselő asszony az
elvégzetlen feladatokra kisarkallja a mondanivalóját, és nem hajlandó elismerni az elvégzett
munkát. De ezt már megszokta.
Földesi Györgyné képviselő: Arról nem kell beszélni, ami természetes. A problémákról kell
beszélni, mert azokat kell megoldani. A jutalmazás napirendnél el sem mondhatta a
véleményét.
Kláricz János polgármester: A jutalmazás napirendi pont megoldódott.
Annak nagyon örült, hogy valakinek a jutalmazás eszébe jutott, ez már lelkileg elismerés.
Vallják be, mindenféle bántás nélkül, hogy a kilencvenes években ez minden évben
megtörtént a jutalmazás, és valakinek mindig eszébe jutott a képviselő-testületből a
polgármester jutalmazása, ha nem is ilyen mértékben. Nagyon jóleső érzés volt, hogy az
alpolgármester úr ezt felterjesztette, de az, hogy ebből anyagi jótételezés nem lesz, az más
dolog.
Sajnálja, de önmagában egy teljesen jogos, és elvárható dologként gondolna a jutalmazásra.
De ha már azt érzékeli, hogy kritika fogalmazódik meg, akkor inkább felejtsék el az
előterjesztést, lépjenek túl rajta, a döntés nem lenne őszinte.
Mielőtt polgármester lett, 9 évvel ezelőtt, minden évben volt polgármester jutalmazás.
Fenyődi Attila képviselő: Ezt szerette volna megemlíteni, 1998 óta testületi tag, mint
képviselő, egy ciklusban alpolgármester volt, és volt polgármester jutalmazás, a jegyzőnek is
volt jutalmazása. 2010 év óta nem volt jutalmazás.
Kláricz János polgármester: Magának a gesztusnak örül, köszöni, de azt, hogy úgy játszódjon
le, úgy érzékelődjön, hogy nem megérdemelten kapja, köszöni, nem kéri.
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A szociális intézmény gazdaságilag stabilizálódni látszik, januárban fog készülni egy
tájékoztatással, pontosan most milyen a felállás. Jutalmazásban részesült minden dolgozó, aki
a szociális területen dolgozik, egy egyszeri ötvenezer forintos juttatásban.
A település arculati kézikönyv az a jövőbe egy iránymutatás, egyfajta szerkezeti
rendezettséget hivatott meghatározni. Ha valaki úgy gondolja, hogy a település
rendezetlenebb, mint évtizedekkel ezelőtt, ezzel nem minden területen ért egyet, ez így nem
kimondható, ezzel vitába szállna, vannak területek, ahová fokozottabban oda kell figyelni.
Az pedig nem szerencsés, hogy a forrásbiztosítást követően a kézikönyv elkészítése 45 nap
állt rendelkezésre, és látszik a kapkodás. Sorra vannak vizsgálva a rendeletek, rengeteg
„simítási” javítás van benne, és még ennek nem lesz vége, az is lehet, hogy anyagi forrást is
kell erre biztosítani.
Az ELMÜ-SZOLÁR Kft-vel megkötött bérleti szerződés szerint a díj ki lett számlázva,
fejlesztéssel kapcsolatosan kereste a kft képviselőjét, mivel megkérdezte, hogy
közfoglalkoztatásban az adott területen a vetésforgó miatt bevetheti-e az önkormányzat,
növény betakarítása június hónap. Válaszul azt kapta, hogy bevetheti a területet, mert
beruházás jövő nyáron kezdődik, és csak a határidő végére lesz kész a beruházás.

a
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a
a

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy mi volt vetve a területre?
Kláricz János polgármester: Az idei évben napraforgó volt vetve a területbe, a termés 10.800
kg volt, ez került értékesítésre, kb 1.800.000 Ft bevétele lesz az önkormányzatnak,
valamennyi tárolási költség keletkezett. A nem egészen négy hektár területen ez elég jó
termést hozott.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan egyetértenek, ennek az ügynek
a végére kell járni.
A Szondy utca kátyús problémáját érti, az önkormányzat kiemelten kezeli, minden ülésen el
lehet ezt a problémát mondani, ahogy megérkezik a kő, a terítése azonnal megkezdődik.
Ehhez alapanyag kell, kő kell, anélkül nem lehet dolgozni.
Földesi Györgyné képviselő: Amikor a polgármester úr említette a kő leszállítását, azt
mondta, hogy két nap múlva megérkezik, de annak is három hete.
Kláricz János polgármester: Szereti a szembesítéseket, de amikor utal azokra az időpontokra,
hogy mikor érkezik a kő, illetve mikor tudja az önkormányzat a terítést elvégezni, ezeket az
időpontokat vélelmezi. Ha az alapanyag rendelkezésre áll, az útjavítások el fognak készülni.
Már lassan úgy érzi, hogy a képviselő asszony gúnyolja ezzel.
Földesi Györgyné képviselő: Nem úgy szánja, nem fogja többet mondani.
Pedig szerette volna most is megkérdezni, hogy fel van készülve az önkormányzat az utak téli
előkészítésére? Véleménye szerint nincs az önkormányzat felkészülve.
Kláricz János polgármester: Ígéret van a kő leszállítására. Amikor külső tényezőktől is függ
egy munka elvégzése, akkor nehéz ezt befolyásolni.

16

Az önkormányzati gépkocsikkal kapcsolatosan szeretné megjegyezni, hogy az udvar sokkal
rendezettebb, mint egy évvel ezelőtt volt, de önmagában a korai indulások, és a körülmények
nem jelentenek nagyobb biztonságot, mint a gépkocsivezető látáskörében, a lakásnál tartott
helyen. Nyilván akkor is a gépkocsivezető felel a jármű biztonságáért, ha a telephelyen
tartózkodik, ha nem.
Nem érti, hogy miért visszatérő téma ez, hogy fizikailag hol van a gépkocsi.
Dr. Nagy Éva jegyző: Szeretné elmondai, hogy előfordulnak olyan körülmények, hogy a busz
este, vagy éjszaka ér haza, és azzal a busszal másnap kiállni, csak úgy lehet, ha ki van
takarítva, ami nem kevés időtöltés és munkavégzés. Illetve a buszt téli időszakban a gyerekek
utaztatásához elő kell fűteni. Ezek olyan körülmények, hogy praktikusan úgy lehet megoldani,
ha a busz a gépkocsivezető közelében van.
Meg lehet oldani másként is, de sokkal körülményesebb, nehézkesebb.
Földesi Györgyné képviselő: Nem konkrétan egy-egy gépkocsira, gépkocsivezetőre gondolt a
felvetéssel, hanem általánosságban jegyezte meg hogy a gépkocsik nincsenek a telephelyen.
Az ételszállító autót is többen használják. Megkérdezte, hogy annak nincs egy gazdája, vagy
mindenki használja?
Kláricz János polgármester: Az ételszállító autónak egy gépkocsivezetője van, aki ha
szabadságon van, akkor van rajta más, egyébként egy gazdája van.
Ha a telephelyen állnának a gépkocsik, akkor sem garázsban lennének. Legpraktikusabb a
gépkocsivezető előkészületei szempontjából az, ha a gépkocsi a közelében van.
Sokkal könnyebb takarítani, bemelegíteni olyan körülmények között, ami adott, bármikor.
Ezeket felesleges köröknek látja, amíg nincs egy olyan visszajelzés, ami hátránya annak, hogy
a gépkocsik a vezetőjük közelében legyenek.
Örül, hogy a képviselő asszonynak sok ideje van visszaolvasni a jegyzőkönyveket. Annyit
szeretne erről elmondani, hogy a kritikákat, a felhozott témákat hasznosnak tartja, hiszen
felszínen vannak tartva a problémák. Mégis úgy érzi, mintha froclizná a képviselő asszony.
Kéri a képviselő asszonyt legyen egy picit elfogadóbb vele szembe.
Megkérdezte, hogy van-e még egyéb kérdés, hozzászólás?
Juhász Sándor képviselő: A képviselők képzésével kapcsolatosan kérdezett.
Minden képviselőnek személyesen kell regisztrálnia magát?
Dr. Nagy Éva jegyző: Válaszában elmondta, hogy a képviselőknek kell a megadott linken
regisztrálni, jelentkezni, és elvégezni a képzést e-learning képzés formájában.
Ezzel kapcsolatosan szeretne visszajelzést kérni péntekig, kinek sikerült a regisztráció, mert a
kormányhivatal is visszajelzést kér a jegyzőtől az esetleges nehézségek miatt.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy december 15-én vasárnap
16,00 órától lesz az adventi vásár a szülői közösség szervezésében, és a község fenyőfájának
feldíszítése.
Földesi Györgyné képviselő: Kicsit későinek tartja a kezdést.
Harmati Gyula képviselő: A Szülői Közösség szervezte, és már két hete ki van hirdetve.
Kláricz János polgármester: A rendezvényen vegyenek részt.
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Szeretné még elmondani, hogy összességében gondot okoz az, hogy a közfoglalkoztatottak
létszáma ugyan magas, közel 100 fő, de ebből nagyon kevés az olyan munka végzésre fogható
férfi munkaerő, akik a kőterítéshez, a járdaépítéshez, a faosztáshoz, a kerítésépítéshez
csoportosíthatók. Nagyon sok a női közfoglalkoztatott.
Dr. Nagy Éva jegyző: Hiába van 100 közmunkás, ha abból a 100 főből 15 férfi van, akik
fizikai munkára foghatók. Ha egyik helyre oda vannak csoportosítva, akkor a másik helyen
vagy leáll a munka, vagy el sem tud kezdődni, míg a másik helyen nem végeznek, mert nincs
kivel elvégezni a feladatot.
Földesi Györgyné képviselő: Az idei szociális tűzifa beszerzése, kiosztása jól sikerült, a
tavalyival ellentétben, amikor nem volt időben fa, pedig a pénz rendelkezésre állt, majd
januárban kapkodtak, és még többletforrást is kellett biztosítani az önkormányzatnak.
Idén időben volt tűzifa és időben volt a kiosztás is, visszaélést sem hallott, vagy tapasztalt.
Kláricz János polgármester: Pontosítani szeretné az elhangzottakat. Tavaly az erdőgazdaságok
nem tudták időben kiszolgálni az önkormányzatokat tűzifával, ez volt a legnagyobb gond,
amit már a nyár folyamán jeleztek is az önkormányzat felé.
Hiába volt itt a pénz, nem volt fa, majd csak januárban tudott az önkormányzat tűzifát
vásárolni piaci alapon, többletköltséggel. Pontosan ez volt a helyzet, nem más.
Kéri, hogy ne legyen ferdítve az, ami tény volt.
Földesi Györgyné képviselő: Az idei szociális tűzifa kiosztás mindenképpen jobban sikerült,
mint a tavalyi, ezt pozitív.
Kláricz János polgármester: Szeretné jelezni a képviselők felé, hogy a Petőfi utcai 4-6. szám
alatti ingatlan megüresedett, és az ingatlan hasznosításával kapcsolatosan arra gondolt, hogy
egyenlőre történjen meg a tisztasági meszelés, a fűtés karbantartás, az ablakok helyreállítása,
majd egyeztessenek, illetve javasolja, hogy adjon helyet az épület egyik helyisége olyan
eszközöknek, értékeknek, amelyek települési szintű kiállítás alapanyagai lehetnek, másik
helyiség pedig szolgáljon irodaként, például a mozgáskorlátozottak fogadóóráinak is
helyszíne lehet, illetve a hagyományőrző egyesület is helyet kapna itt.
A hivatal épületében a mozgáskorlátozottak egyesülete részére eddig biztosított iroda
használatba lesz véve jövőre, egyes feladatok átszervezése miatt.
A Petőfi utcai ingatlanba internetet, multifunkcionális nyomtatót biztosít az önkormányzat az
adminisztrációs munkák végzéséhez. Szeretne zárható szekrényeket is biztosítani.
Most megindulnának egy alap felszereltséggel, és később lenne látható, hogy mire van még
szükség a működéshez.
Az ottani gyűjteményt Bíró Endre úr elvitte, mivel az az ő magángyűjteménye.
Így az Ösvény Esélynövelő Alapítvány felé azt tudják kommunikálnia, hogy a bővülésük
iránya nem a Petőfi utcai ingatlan lehet, mivel azt más célra hasznosította az önkormányzat.
Faluházi Sándor képviselő: Lehet, hogy előbb kellett volna már ezt a gyűjteményt az
önkormányzat kialakítania, de hátha nincsenek még vele elkésve.
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt, és a
nyilvános ülést 14,30 órakor bezárta.
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