Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-26/2014. iktatószám
26. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án
(hétfőn) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános a l a k u l ó üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila Béla,
Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Détárné Molnár Andrea Szeghalom Járási Hivatalvezető
Lakosok részéről: 20 fő
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
Détárné Molnár Andrea Szeghalom Járási Hivatalvezetőt, valamint a megjelent lakosokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő tagból 7 fő jelen van, ezzel az alakuló ülést megnyitotta.
Kérte, hogy a jelenlévők álljanak fel, és hallgassák meg a Himnuszt!
Himnusz
Kláricz János polgármester: A Himnusz elhangzása után javasolta a meghívóban kiadott
napirendi pontok megtárgyalását, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a polgármester választás, és a
települési önkormányzati képviselők megválasztásának eredményéről, és a
mandátumok kiosztása
Előadó: Szalainé Milánkovics Éva a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele
3. A polgármester eskütétele
4. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Kláricz János polgármester
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Kláricz János polgármester
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6. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kláricz János polgármester
8. A Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kláricz János polgármester
9. A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a napirendi pontok elfogadását.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a
polgármester választás, és a települési önkormányzati képviselők
megválasztásának eredményéről, és a mandátumok kiosztása
Kláricz János polgármester: Felkérte Szalainé Milánkovics Éva Máriát, hogy a Helyi
Választási Bizottság részéről tartsa meg tájékoztatását a 2014. évi polgármester választás, és a
települési önkormányzati képviselők megválasztásának eredményéről.
Szalainé Milánkovics Éva Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Jelenlévők!
Tájékoztatom Önöket a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről
Bucsa községben:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, bélyegző nyomat nélküli szavazólapok száma:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
A jelölt neve
1. Földesi Györgyné
2. Barna Lajos
3. Mogyorósi Anikó
4. Kiss Lajos
5. Orvos Istvánné
6. Berényi Zoltánné

1902 fő
1097 fő
0
1097 fő
18
1079

A jelölő szervezet neve A jelölt azonosítója
Független jelölt
130
MSZP
255
FIDESZ
152
FIDESZ
165
Független jelölt
268
Független jelölt
271
2

Érvényes szavazat
464
43
412
267
233
175

7. Nagy Imréné
8. Serester Rozália
9. Mile Józsefné
10. Juhász Sándor
11.Nagy László Ferenc
12. Fenyődi Attila Béla
13. Faluházi Sándor Attila
14. Harmati Gyula
15. Fenyődi Béla Bruno
16. Gyarmati Lászlóné
17. Hudákné Béres Irén

Független jelölt
MSZP
FIDESZ
Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ
MSZP
FIDESZ
Független jelölt
FIDESZ
Független jelölt

244
200
181
199
113
178
124
216
233
146
227

317
198
186
370
82
469
517
472
315
281
207

130
152
199
178
124
216

464
412
370
469
517
472

A választás eredményes.
A megválasztható képviselők száma: 6
Földesi Györgyné
Mogyorósi Anikó
Juhász Sándor
Fenyődi Attila Béla
Faluházi Sándor Attila
Harmati Gyula

Független jelölt
FIDESZ
Független jelölt
FIDESZ
MSZP
FIDESZ

Tájékoztatom Önöket a polgármester választás eredményéről Bucsa községben:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnában lévő, bélyegző nyomat nélküli szavazólapok száma:
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:
A jelölt neve

A jelölő szervezet neve

1902 fő
1097 fő
0
1097 fő
7
1090

A jelölt azonosítója

1. Nagy István
Független jelölt
2. Kláricz János
FIDESZ
3. Zsombok Gyuláné Független jelölt

115
132
126

Érvényes szavazat
40
716
334

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester:
Kláricz János
716 érvényes szavazattal.
A Bucsa Helyi Választási Bizottság elnöke 2014. október 14-én a 23/2014.(X.14.) számú
határozatával megállapította a polgármester választás eredményét, a 24/2014.(X.14.) számú
határozatával pedig a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét.
Kifogás nem érkezett, így azok jogerőssé váltak.
A jogerőt követő három napon belül kell sort keríteni a képviselői mandátumok átadására,
amelyek a mai ülésen kerülnek kiosztásra.
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A megbízó levelek átadása következett:
Kláricz János
Földesi Györgyné
Mogyorósi Anikó
Juhász Sándor
Fenyődi Attila Béla
Faluházi Sándor Attila
Harmati Gyula
2. napirendi pont:

- megválasztott polgármester részére a Megbízó levelet átadta
- megválasztott képviselő részére a Megbízó levelet átadta
- megválasztott képviselő részére a Megbízó levelet átadta
- megválasztott képviselő részére a Megbízó levelet átadta
- megválasztott képviselő részére a Megbízó levelet átadta
- megválasztott képviselő részére a Megbízó levelet átadta
- megválasztott képviselő részére a Megbízó levelet átadta

A képviselők eskütétele

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 2. napirendi pont a képviselők eskütételét.
Kérte a képviselőket, hogy álljanak fel és a képviselői esküt tegyék le.
Eskütevők: Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila Béla, Földesi Györgyné, Harmati Gyula,
Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Esküvevő: Kláricz János polgármester
Az önkormányzati képviselő esküjének szövege
„Én, ……………………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bucsa község
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
3. napirendi pont: A polgármester eskütétele
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 3. napirendi pontot, amely a polgármester
eskütétele. Az eskü szöveg előolvasására felkérte Földesi Györgyné korelnököt.
Földesi Györgyné korelnök a polgármesteri esküszöveget előolvasta.
Eskütevő: Kláricz János polgármester
Esküvevő: Földesi Györgyné képviselő
A polgármester esküjének szövege
„Én, Kláricz János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bucsa község fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Kláricz János polgármester az esküt letette.
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4. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 4. napirendi pontot, a polgármesteri program
ismertetését.
Tisztelt Képviselő-testület!
A következő 5 évben törekedni kell arra, hogy minél több lehetőség kihasználásával, minél
több fejlesztési forrást tudjanak lehívni, pályázati formában.
Már a kampány időszakban is tájékoztatta a lakosságot, hogy a községben milyen
folyamatban lévő projektek vannak, és milyen elképzelések vannak, amelyeket a településen
meg szeretnének valósítani.
Tisztában kell lenni azzal, hogy nagy valószínűséggel ez a következő 5 év kitörési lehetőség
tud lenni, és ez a következő 5 év lesz az, amikor is nagy mennyiségű európai uniós
támogatásra lehet számítani. Emiatt is fontosnak tartja a felkészültséget, fontosnak tartja hogy
a képviselő-testület szoros együttműködésben, kizárólag a településen élők, a közösség
érdekeit figyelembe véve, az egyéni érdekeket félre téve tudjanak dolgozni. Ez az elmúlt négy
évben is sikerült, és hiszi azt, hogy ez a következő 5 éves ciklusban is hasonlóan meg fog
tudni valósulni.
A fejlesztési lehetőségekből adódóan, nagyon komoly munka vár a képviselő-testületre,
reméli, hogy a legjobb ötletet, és a legjobb irányzatot fogják az arra hivatott helyekre
eljuttatni, és hosszú távon biztosítani azt, ami a kormány elképzelése. Fontos, hogy a
gazdasági szférában, a munkahelyteremtésben és minden más területen minél nagyobb
százalékban legyen jelen a település, elérve azt, hogy önfenntartóvá tudjon válni, és a
fejlesztési elképzeléseit a saját gazdasági potenciájának függvényeként tudja előremozdítani.
Kemény és tisztességes munkával a lehető legtöbbet fognak tudni elérni, és ehhez kéri a
képviselő-testület együttműködését.
Megköszönte, hogy meghallgatták.
5. napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az 5. napirendi pontot, az alpolgármester
megválasztását, eskütételét.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, több
alpolgármestert választhat. Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzata 39.§. (1) értelmében egy fő alpolgármestert kell megválasztani.
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az
alakuló (vagy az azt követő) ülésen (Mötv. 74.§. (1) bek.).
Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő testület
dönt (Mötv. 74.§.(1) bek).
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított
22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzata 39.§. (2) bekezdése értelmében
az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait.
Az alpolgármestert a jelenlévő képviselők kérésére zárt ülésen, de mindenképpen titkos
szavazással kell megválasztani.
Megkérdezte a képviselőket, hogy kérik-e az alpolgármester választás idejére a zárt ülés
elrendelését.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, egyhangúlag nem kérte a
zárt ülés elrendelését.
Kláricz János polgármester: Javasolta Fenyődi Attila Béla képviselő megválasztását az
alpolgármesteri tisztség betöltésére.
Megkérdezte Fenyődi Attilát, hogy kéri-e, hogy zárt ülésen legyen megtartva az
alpolgármester megválasztása?
Fenyődi Attila Béla képviselő: Nem kérte a zárt ülés elrendelését.
Kláricz János polgármester: A titkos szavazás lebonyolítására a képviselők közül
szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni az ülésen, amely felel a titkos szavazás
lebonyolításáért.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak javasolta megválasztani Földesi Györgyné, Faluházi
Sándor Attila, és Juhász Sándor képviselőket.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
elfogadja a Szavazatszámláló Bizottság tagjai közé Földesi Györgyné, Faluházi Sándor Attila,
és Juhász Sándor képviselőket.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a Szavazatszámláló Bizottság tagjaival, Földesi
Györgyné, Faluházi Sándor Attila, és Juhász Sándor képviselők személyében.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy
Fenyődi Attila Béla képviselő is szavazhasson, és érintettség okán ne legyen kizárva a
szavazásból.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett azzal, hogy Fenyődi Attila Béla képviselő is
szavazzon.
Ezzel a titkos szavazás megkezdődött.
T I T K O S szavazás
Kláricz János polgármester: Kérte a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, ha elvégezték a
szavazatok megszámlálását, az eredményt szíveskedjenek elmondani.
Földesi Györgyné képviselő: A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte munkáját, és
megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagjából, 6 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül Fenyődi Attila Béla képviselőt alpolgármesternek
megválasztották.
Érvénytelen szavazólap nem volt.
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a Szavazatszámláló Bizottság munkáját.
Javasolta, hogy a titkos szavazás eredményével hozza meg a Képviselő-testület a döntést
határozat formájában Fenyődi Attila Béla képviselő alpolgármesterré történő
megválasztásáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, titkos szavazással 6 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül Fenyőd Attila Béla képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta.
61/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat
Az alpolgármester megválasztásáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete társadalmi alpolgármesternek
Fenyődi Attila Béla képviselőt Bucsa, Árpád sor utca 4. sz. alatti lakost települési
önkormányzati képviselőt megválasztotta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Kérte Fenyődi Attila Béla megválasztott alpolgármestert, hogy
szíveskedjen az alpolgármesteri esküt letenni.
Az alpolgármester megválasztása utáni eskütételre a képviselők eskütételére vonatkozó
szabályok irányadók.
Az esküt előolvasta Kláricz János polgármester.
Esküvevő: Kláricz János polgármester.
Eskütevő: Fenyődi Attila Béla alpolgármester.
Az alpolgármester esküje
„Én, Fenyődi Attila Béla becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bucsa
település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
6. napirendi pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 6. napirendi pontot, a polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapítását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ -nak (4) bekezdés c) pontja
kimondja, hogy a polgármester illetménye a helyettes államtitkár illetményének
(alapilletmény, illetménykiegészítés, és vezetői illetmény) 60%-a.
A helyettes államtitkár illetményét a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.
törvény 224.§-nak (1), (2), (3) bekezdése szabályozza.
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224.§ (1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetmény alap kilencszerese
(38.650 x 9 = 347.850 Ft)
224.§ (2) Az illetménykiegészítése az alapilletmény 50%-a
( 347.850 : 2 = 173.925 Ft)
224.§ (3) A vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a
(347.850 x 0,65 = 226.103 Ft)
A helyettes államtitkár illetménye mindösszesen: 747.878 Ft
A polgármester illetménye:
A 2011.évi CLXXXIX. törvény
- 71.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a helyettes államtitkár illetményének 60%-a az
1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében,
azaz (747.878 Ft x 0,60 = 448.727 Ft, kerekítve: 448.700 Ft
A polgármester illetménye: 448.700 Ft
A 2011.évi CLXXXIX. törvény
- 71.§ (6) bekezdés kimondja, hogy a főállású polgármester havonta az illetményének
15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
(448.727 x 0,15 = 67.309 Ft
A polgármester költségtérítése összesen: 67.309 Ft
Az illetmény összege tekintetében nincs a testületnek mérlegelési lehetősége.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy Kláricz János főállású polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról döntést hozni szíveskedjenek.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki Kláricz János polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat
Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János főállású polgármester
illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:
A 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a helyettes
államtitkár illetményének 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település
polgármestere esetében, azaz 747.878 Ft x 0,60 = 448.727 Ft, kerekítve: 448.700 Ft.
A 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdés kimondja, hogy a főállású
polgármester havonta az illetményének 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre
jogosult, azaz 448.727 x 0,15 = 67.309 Ft.
A polgármester illetményre és költségtérítésre a megbízatásának időtartamára jogosult.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 7. napirendi pontot, az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítását.
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapíthatja
meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat.
Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású
polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra
jogosult. (448.727 Ft : 2 = 224.365 Ft)
Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja:
(224.365 Ft x 0,70 % = 157.056 Ft)
Költségtérítése:
(157.056 Ft x 0,15 % = 23.558 Ft)
Egy előzetes egyeztetés történt már az alpolgármesteri tiszteletdíjjal kapcsolatosan.
Fenyődi Attila Béla képviselő, alpolgármester: A jelenlegi alpolgármesteri tiszteletdíjat venné
csak igénybe, az azt meghaladó részéről lemond. Ismerve az önkormányzat költségvetését,
bejelenti, és írásban is le fogja nyilatkozni ezt a szándékát.
Kláricz János polgármester: Az alpolgármester tehát lemond írásban is a tiszteletdíja azon
részéről, amely meghaladja az előző ciklusbeli alpolgármesteri tiszteletdíj összegét.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, aki Fenyődi Attila Béla társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjával, és költségtérítésével egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta
63/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fenyődi Attila Béla, 5527. Bucsa,
Árpád sor u. 4. lakcím - a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (5)
bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester
illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjban állapítja meg.
Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja: 157.056 Ft.
Költségtérítése: 23.558 Ft.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: A Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 8. napirendi pontot, a Gazdasági Bizottság
tagjainak megválasztásáról
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A 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében Bucsa Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Gazdasági Bizottságot
2. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottságot hozta létre.
Javasolta a korábbi bizottsági struktúra megtartását és a tagok, valamint a bizottságok
elnökeinek a mai ülésen történő megválasztását.
Az Mötv. 58.§. (1) bekezdése alapján a bizottság elnökét is a képviselő-testület – és nem a
bizottság – választja.
A bizottsági tagok megválasztásához minősített többségű döntés szükséges az Mötv. 42.§. (2)
bek, és 50. §. szerint.
A Gazdasági Bizottság elnökének javasolta Földesi Györgyné képviselőt.
A Gazdasági Bizottság képviselő tagjai közé Faluházi Sándor Attila, és Mogyorósi Anikó
képviselőket. Nem képviselő tagjai közé javasolta Fehér Lászlóné, Bucsa, Jókai u. 3., és
Polyák Jánosné, Bucsa, József A. u. 2/a. szám alatti lakosokat.
Megkérdezte a képviselőket, hogy elvállalják-e a megbízást?
Földesi Györgyné képviselő: Elvállalja a Gazdasági Bizottság elnöke tisztségére szóló
felkérést.
Faluházi Sándor Attila képviselő: Elvállalja a Gazdasági Bizottság tagja tisztségre szóló
felkérést.
Mogyorósi Anikó képviselő: Elvállalja a Gazdasági Bizottság tagja tisztségre szóló felkérést.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gazdasági Bizottság nem
képviselő tagjai is elvállalják a tisztséget. Az ő eskütételük a következő ülésen fog
megtörténni.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Gazdasági
Bizottság elnökének Földesi Györgyné képviselőt, képviselő tagjainak Faluházi Sándor
Attilát, Mogyorósi Anikót, nem képviselő tagjainak Fehér Lászlónét, és Polyák Jánosnét
megválasztja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot hozta:
64/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat
A Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság tagjai közé az
alábbi képviselő, és nem képviselő személyeket választotta meg tagoknak:
- Elnökéül Földesi Györgyné, Bucsa, Bocskai u. 13. szám alatti lakos képviselő
testületi tagot megválasztotta.
- Tagjának Faluházi Sándor Attila, Bucsa, Béke u. 5. szám alatti lakos képviselő
testületi tagot megválasztotta
- Tagjának Mogyorósi Anikó, Bucsa, Kossuth u. 59. szám alatti lakos képviselő
testületi tagot megválasztotta
- Tagjának Fehér Lászlóné, Bucsa, Jókai u. 3. szám alatti lakos nem képviselő tagjául
megválasztotta
- Tagjának Polyák Jánosné, Bucsa, József A. u. 2/a. szám alatti lakos nem képviselő
tagjául megválasztotta
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont: A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak
megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 9. napirendi pontot, a Közművelődési, Sport és
Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztását.
A 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében Bucsa Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
1. Gazdasági Bizottságot
2. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottságot hozta létre.
Javasolta a korábbi bizottsági struktúra megtartását és a tagok, valamint az elnök mai ülésen
történő megválasztását.
A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökének javasolta Harmati Gyula
képviselőt, tagjainak Mogyorósi Anikót, és Juhász Sándort, nem képviselő tagjai közé
javasolta Gyarmati Lászlót, és Koczka Istvánnét.
A nem képviselő tagokkal egyeztetett, azok a feladatot elvállalták.
Az Mötv. 58.§. (1) bekezdése alapján a bizottság elnökét is a képviselő-testület – és nem a
bizottság – választja.
A bizottsági tagok megválasztásához minősített többségű döntés szükséges az Mötv. 42.§. (2)
bek, és 50. §. szerint.
Indítványozta a képviselő-testületnek, hogy a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi
bizottság tagjait válassza meg.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy Harmati Gyula a Közművelődési,
Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Mogyorósi Anikó, és Juhász Sándor képviselő
tagjai, Gyarmati László és Koczka Istvánné nem képviselő tagjai legyenek, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
65/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat
Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési, Sport és
Környezetvédelmi Bizottság tagjai közé az alábbi képviselő, és nem képviselő személyeket
választotta meg tagoknak:
- Elnökéül Harmati Gyula, Bucsa, Munkácsy u. 4. szám alatti lakos képviselő testületi
tagot megválasztotta.
- Tagjának Juhász Sándor, Bucsa, Szív u. 4/a. szám alatti lakos képviselő testületi
tagot megválasztotta
- Tagjának Mogyorósi Anikó, Bucsa, Kossuth u. 59. szám alatti lakos képviselő
testületi tagot megválasztotta
- Tagjának Gyarmati László, Bucsa, Kossuth u. 39. szám alatti lakos nem képviselő
tagjául megválasztotta
- Tagjának Koczka Istvánné, Bucsa, Hunyadi u. 2. szám alatti lakos nem képviselő
tagjául megválasztotta
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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Kláricz János polgármester: A napirendi pontokat megtárgyalták, megköszönte a képviselők
munkáját. Reméli, hogy a későbbiekben is együttműködésben fognak tudni dolgozni, és bár
hiányolta az építő jellegű kritikákat az előző testületben. Reméli, hogy ilyenre sor kerül a
későbbiekben. A választók elismerték a képviselő-testület munkáját, mert aki az előző
testületből elindult képviselőnek, azokat a személyeket meg is választották.
Mégegyszer megköszönte az ülésen való részvételt.
Kérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel, és az alakuló ülés zárásaként hallgassák meg a
Szózatot.
Szózat
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte az ülésen való
részvételt, és az alakuló ülést bezárta.
kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
JEGYZŐKÖNYV
titkos szavazásról
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án
(hétfőn) délután 15,20 órakor megtartott nyilvános a l a k u l ó üléséről, az
alpolgármester megválasztásának titkos szavazásáról.
Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila Béla,
Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívottak: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester az alpolgármester személyére tett javaslatot, Fenyődi Attila Béla
képviselő személyében.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai közé javasolta:
1. Földesi Györgyné képviselőt
2. Faluházi Sándor Attila képviselőt
3. Juhász Sándor képviselőt
A szavazás módja titkos.
Az urna lezárásra került, a szavazásra jogosultak megkapták a szavazólapot, és a tájékoztatást
a titkos szavazás módjáról.
A szavazás lezajlott.
A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte munkáját, az urnában lévő szavazatokat
megszámolta, és a következő eredményt hozta:
A szavazáson megjelentek száma: 7 fő képviselő
Az urnában talált szavazólapok száma 7 db.
Eredmény:
Fenyődi Attila Béla

6 igen szavazat 1 nem szavazat

Érvénytelen szavazat nincs.
Kláricz János polgármester: A megválasztott alpolgármester Fenyődi Attila Béla.
A titkos szavazást 15,30 órakor lezárult.
kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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