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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-28/2013. iktatószám 

 

 

28. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 31-én 

(szerdán) délután 15,00 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, 

Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők   

  

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Szalai Zoltán r.százados a Szeghalmi Rendőrkapitányság 

vezetője 

 

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

valamint Szalai Zoltán urat, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetőjét. 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását, melyek a következők: 

Napirendi pontok: 

1./ A Szeghalmi Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolója a közrend és közbiztonság 

helyzetéről Bucsa községet érintően 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Egyebek 

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

kapcsolatosan.  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 
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1. napirendi pont: A Szeghalmi Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolója a közrend és 

közbiztonság helyzetéről Bucsa községet érintően 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját a közrend és közbiztonsági helyzetéről Bucsa 

községet érintően. 

 

Felkérte a jelenlévő Szalai Zoltán Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy szíveskedjen 

szóban kiegészíteni a beszámolót. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Köszöntötte a polgármester urat, a jegyző asszonyt, és a 

képviselő-testület tagjait. Ismét eltelt egy év, és alkalom nyílik arra, hogy a szeghalmi 

Rendőrkapitányság részéről számot adhasson a települést érintően a közrend és a 

közbiztonság helyzetéről. Az írásban készült előterjesztést minden képviselő megkapta, amely 

táblázati formában, és számokban is kifejezi az elmúlt év legfontosabb eseményeit. Látható, 

hogy az előző évhez képest a bűncselekmények száma csökkent (21 volt). Összességében a 

Szeghalmi Rendőrkapitányság működési területén 781 bűncselekmény történt. 

Összehasonlítva elmondhatják, hogy jó a helyzet. Szeretne egy adatot elmondani, egy 

országos felmérés alapján, amelyet az Országos Rendőrfő-kapitányság és Belügyminisztérium 

végez, és benne van az önkormányzatok véleménye is, a Szeghalmi Rendőrkapitányság a 17 

helyet érte el, Békés Megyében pedig az első helyet. Az értékelést a statisztikai mutatók, a 

közrendvédelem, a szabálysértésekből összeállított mutatók alapján végezik, belekalkulálva a 

rendőrök számát, a körülményeket, és komplex mutatót állítanak fel.  

Év elején újra értékelik a kapitányságot, bár a tavalyi eredményük 35 volt, az idei 17. nem 

adhat okot aggodalomra.  Ez a tevékenység, és munka tükröződik a most elkészült 

beszámolóból is. Nagyon jó a kapcsolat a lakosság és a rendőrség munkatársai között, a 

bejelentéseket mindig megteszik. Nagyon sokat segíti a rendőrség munkáját a Polgárőrség. 

Javasolja, hogy amennyire lehet a polgárőrök munkáját támogassák, hiszen nagyon sok 

segítséget nyújtanak, a két rendőr munkája nem fedi le a nap 24 óráját, pedig a két rendőr a 

lehetőségekhez képest mindent megtesz, szolgálaton kívüli is reagálnak. Szintén nagy 

segítség volt az önkormányzat részéről az, hogy számítógépet kaptak, és a rendőrök azokat a 

jelentéseket és rögzítéseket helyben meg tudják tenni, amelyek miatt ezelőtt be kellett utazni 

Szeghalomra. Ez is rengeteget lendített az elmúlt időszak közbiztonságán. Ha azt nézik, hogy 

Bucsa település szomszédságában lévő Karcag város fokozottan veszélyes, és Bucsa község a 

megye határ szélén van, tehát ha a szomszédban sokkal rosszabb a helyzet, így elégedettek 

lehetnek a közbiztonsággal.  

A szöveges beszámolóból kitűnik, hogy a személy elleni bűncselekmény száma emelkedett, 

összetétele inkább testi sértés lett, de más településen is a bűncselekmények elindultak abba 

irányba, hogy van bennük erőszak, bántalmazás. Korábban inkább csak becsületsértésben 

valósult meg, mostanra inkább tettlegessé válik. A kisebb testi sértéseket a bíróság rendezi, de 

a súlyos testi sértések a rendőrséghez tartoznak. Ez talán figyelemfelhívó, mindenkinek, aki 

foglalkozik a gyerekekkel, a munkanélküliekkel. Arra kell figyelni, hogy csendesíteni kell 

őket. A közlekedési bűncselekmények száma csökkent. Ha baleset van, sajnos súlyos 

kimenetelű szokott lenni. Az idén még nem volt, reméli, hogy az év így telik el.  

Ami jelentős szokott lenni, és az egész kapitányságra jellemző a tulajdon elleni 

bűncselekmények. Ebből a lopás és a betöréses lopás az, ami jelentős. A bűncselekmények 

száma összességében csökkent. Az összes többi elemzést ki lehet taglalni, kérdésekre szívesen 

ad választ. Minden településen nagy kérdéseket vetett fel a bírság kérdése, ittas kerékpározás 

kérdése. Folyamatosan változnak a jogszabályok, és jelenleg a bírság összeghatár, amit a 

rendőr bírságolhat a legmagasabb 50.000 Ft azokban a szabálysértésekben, amelyeken 
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önállóan dönthet a rendőr. Sajnos nagyon sok szabálysértést kiemeltek ebből a körből, önálló 

döntési jogköre a rendőrnek nincsen, nagyon sok átkerültek közigazgatási hatáskörbe. 

Gyakorlatilag függetlenül bármitől kiszabnak egy bírságot, - biztonsági öv, kézben tartott 

mobiltelefon, gyorshajtás – nyilván itt egyértelmű, hogy ki az elkövető. Egy gyorshajtásnál 

azonban van egy rendszám, egy üzembentartó, és ez a személy büntethető, és ki is kell fizetni 

ezt a bírságot. Az eljárás során vannak lehetőségek, akár áthárítani arra, aki a közvetlen 

elkövető volt. Van egy másik, az úgynevezett fix bírság, itt sem mérlegelhet a rendőr, illetve 

ezt a bírságot kiszabhatja a közterület felügyelő, például egy megállni tilos táblánál történő 

várakozás alkalmával. Itt arról van szó, hogy meg van a felelős, de ha a helyszínen elismeri a 

szabálysértést, akkor fix összeget kap, ha viszont nem ismeri el, hogy elkövette az illető, 

akkor eljárás indul, és ha felelős lesz, a fix bírság dupláját kell fizetni, ha nem felelős, akkor 

semmit nem kell fizetni.  

Van még egy harmadik kör, amikor a rendőrnek mérlegelési jogköre van a figyelmeztetéstől, 

a bírságoláson át, a feljelentésig, hogy mit szab ki az elkövetővel szemben. A rendőr ismeri az 

embereket, az anyagi viszonyokat, a lakáskörülményeket, munkakörülményeket.  

A rendőrnél lévő eszközök, alkoholszonda azonban rögzítik az adatokat, nincs lehetőség 

mérlegelésre, illetve ha a rendőr mégis elenged valakit a munkájával és a szabadságával 

játszik. 

Javasolja, hogy az idén is tartsanak egy lakossági fórumot, ez az ami nagyon hasznos volt 

tavaly is mindenkinek. Elmondanák, hogy italozás után ne kerékpározzanak a lakosok, inkább 

tolják a biciklit. Figyeljenek egymásra, legyenek körültekintőek.  

 

Megköszönte az önkormányzat, a képviselő-testület, az egyesületek segítő munkáját. Akik 

nemcsak a rendőröknek nyújtottak segítséget, hanem Bucsa közbiztonságában is szerepet 

játszottak. Kiemelné a Polgárőrséget, megköszönve a segítségüket.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, nagyon örül annak, hogy egy újabb 

fórum megtartását javasolja a kapitányságvezető. Ezen a fórumon célzottan szeretné, ha lenne 

mód és lehetőség arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a különböző pénzkicsalásos 

történetekre. Az idősek nagyon hiszékenyek, nem gondolják, hogy be akarják csapni őket. Az 

idén kötött az önkormányzat egy megállapodást is, és az idősbarát önkormányzat díj 

elnyerésére pályázott az önkormányzat, és vállalta, hogy figyelemfelhívóan, vagy 

előremutatóan, de segítenék az idősek tájékoztatását. Nagyon részletes statisztikákat 

ismerhettek meg a szöveges beszámolóból a közbiztonság részéről. Mindig kihangsúlyozzák, 

hogy a szomszéd város sokkal veszélyesebb, mégis még a települést szerencsére elkerülték 

azok a típusú szabálysértések, és nagyobb bűncselekmények, amelyek jellemzőek Karcagra. 

Talán ismert az, hogy aktív polgárőrség működik a községben, illetve a helyben lakó 

rendőrnek is nagyon sokat köszönhetnek. Ez is visszatartó erővel rendelkezik, hiszen a 

szolgálati időn kívüli időben is a községben tartózkodik. Reméli, hogy ezt a helyzetet fenn 

tudják tartani az idén is, és jövőre is eredményes munkáról tudnak beszámolni.  

Amit még kiemelne az, hogy jól kialakult a kommunikációs csatornákat tartsák, kéri a 

képviselőket is, hogy ne hagyják ki a polgármestert az információkból.  

Nagyon jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat és a rendőrkapitányság között. Maximális 

segítséget szeretnének nyújtani, és minden téren a legjobb megoldást nyújtani.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Személyes tapasztalata volt az, hogy egy rendezvényen 

hagyott kerékpárt nem loptak el, hanem bevittek a rendőrségre, és így visszakerült a 

gazdájához. Nagyon örül, hogy a lakosság így reagált a talált kerékpárra. 
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Biró Endre képviselő: A tollfelvásárlókkal kapcsolatosan szólt, és az idősek védelmében. A 

tollfelvásárlóknak nem az a fő céljuk, hogy tollat vásároljanak. Ott van ugyanis toll eladó, 

ahol a lakásban nem laknak, mert elhunytak. Ezeket a tollfelvásárlókat jó volna visszatartani. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Nem a tollfelvásárlókkal van a probléma, van megfelelő 

papírjuk, hanem azzal, hogy megváltozott a kereskedelmi törvény, és gyakorlatilag olyan 

téren már nem tudják elküldeni őket, hogy nem szabályos a felvásárlás. Valószínű, hogy 

felmérik, hogy honnan jönnek ki idősek, hol nem laknak, de mégsem jellemző a bűnözési 

gyakorlat. Szólni kell a rendőrnek ha meghallják a tollfelvásárlókat. Leellenőrzik őket hamar, 

és ők is hamar továbbállnak. 

Változott a jogszabály, bár helyi rendeletet még lehet hozni, de korlátozott. Ha a testület úgy 

értékeli, hogy ez a kereskedés káros a településre, akkor ki kell dolgozni a szabályrendszert, 

és annak megfelelően jár el a rendőrség. 

Több probléma adódik például olyan helyzetből, amikor közvetlenül nem veszik észre az 

idősek azt, hogy meglopták őket, hanem csak néhány nap múlva. Ezért nem szólnak időben, 

nem tudnak személyleírást adni, tehát nagyon kevés információ van a nyomozáshoz. 

Olyan probléma is adódik, hogy például csatornatisztítást, vagy késélezést ajánlanak fel a 

lakosoknak, ugyanakkor a munka ellenértékét nem mondják meg előre, majdcsak ha a munkát 

elvégezték. Többen jártak úgy, hogy nagyon nagy összeget mondtak ellenértékként, pl. egy 

csatornatisztításért 350.000 Ft-ot, ami nincs arányban az elvégzett munkával, mégis 

elmondható, hogy megrendelte szóban a lakos, és elvégezte a vállalkozó a munkát. Nagyon 

kell vigyázni az ilyen eseteknél.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket, hozzászólásokat. 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

beszámolót a Szeghalmi Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolója a közrend és közbiztonság 

helyzetéről Bucsa községet érintően. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

82/2013.(VII.31.) Képviselő-testületi határozat 

A Szeghalmi Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolója a közrend és közbiztonság 

helyzetéről Bucsa községet érintően 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolóját a közrend és közbiztonság helyzetéről Bucsa 

községet illetően.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 
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Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

szóló rendelete módosítását.  

A Klebelsberg intézményfenntartó irányába történő számlázáshoz szükséges módosítani a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot. Az írásban készült előterjesztés részletezi a két 

szakfeladatot, amellyel ki kell kiegészíteni az SzMSz 8. sz. mellékletét.  

A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett kiegészítő tevékenységek: a „Máshova 

nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás”, valamint egy másik szakfeladattal is 

szükséges, amely a LEADER program keretében tematikus rendezvények, konferenciák, 

találkozók, értekezletek, szervezésére, megszervezésének finanszírozása: „Konferencia, 

kereskedelmi bemutató szervezése” szakfeladatokkal. 

 

A buszokkal kapcsolatosan az utazási költségekről belső szabályzatot fognak kiadni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A pénzügy szakfeladat igénylést fog leadni a Magyar Államkincstár 

felé, ehhez szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat 8. melléklete módosítása. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket egyetértenek-e, van-e kérdésük.  

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket fogadják el a rendelet módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

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

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. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 
Záró rendelkezések 

 

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

veszti. 
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Bucsa, 2013. július 31. 

 

          Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva  

           polgármester                                                                           jegyző                                                                                     

                                                                                                          

Kihirdetésre került: Bucsa, 2013. augusztus 1. 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                           jegyző 

 

1. 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: 1990. évi LXV. 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 
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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. 

 

II. Szakfeladat rendje:  

 

Hatályos 2013. augusztus 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 
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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 

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 kiegészítő tevékenységek 

 

 

5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

5629202 Egyéb vendéglátás 

6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8110002 Építményüzemeltetés 

4939092 Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 

8230002 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

 

Technikai szakfeladat 

 

8419019 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai 

8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési terveikkel 

8419069 Finanszírozási műveletek 

 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a polgármesternek van 

bérlőkijelölési joga az önkormányzati szolgálati lakások tekintetében, és mivel felkereste 

Szabó István és neje, akik bérelni szeretnének egy féléves időszakra egy lakást. A Bocskai 

utcaiban gondolkodtak, de a lakásokkal kapcsolatos érdeklődőket már több esetben 

elutasította, mert azok a lakások felújításra szorulnak.  

A Bucsa, Ady u. 32. szám alatti ingatlan alsó szintjére gondoltak, ami megfelelő lenne, egy 

hat hónapos időtartamra szeretné nekik bérbe adni. Mivel az önkormányzatnak más konkrét 

terve nem volt az ingatlannal kapcsolatosan, így gondolja, hogy nem lenne probléma, ha a téli 

időszakban használnák. Más ingatlan tehát azért nem jöhet szóba, mert felújításra szorulnak, 



 9 

de míg pályázati lehetősége nem lesz az önkormányzatnak, addig nem tudnak lakásokat 

korszerűsíteni.  

Elmondta a leendő bérlőknek, hogy az önkormányzat nem kíván beruházást végrehajtani az 

Ady u. 32. szám alatti lakásnál, tehát a jelenlegi állapotában tudják csak bérbeadni az 

ingatlant. Sem körbekeríteni nem kívánja az önkormányzat, sem lezárni a felső szintet, csak a 

mostani állapotában jöhet szóba a bérbeadás. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Mivel a lakás tetőteres, oda kell figyelni, hogy a felső szinten 

a fűtésrendszerrel ne legyen probléma.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy így egyetértenek-e a 

bérbeadással? 

 

A képviselők egyetértettek, más kérdés nem volt, ezért kérte, hogy kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a Bucsa, Ady E. u. 32. szám alatti ingatlan 6 

hónapra, 2013. március 31. napjáig Szabó István kérelmére lakhatás céljára bérbeadásra 

kerüljön.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   83/2013.(VII.31.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsa, Ady E. u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 

bérbeadásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bucsa Község 

Önkormányzat tulajdonát képező Bucsa, Ady E. u. 32. szám alatti ingatlan lakhatás 

céljára bérbeadásra kerüljön.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A lakosság részéről többen kérdezték, hogy lehet-e a 

kertészetből, mezőgazdasági programban megtermelt zöldségekből vásárolni. Nagyobb 

mennyiségben szeretnének paradicsomot főzni, vagy savanyúságot készíteni. 

 

Kláricz János polgármester: Amikor beért az első értékesíthető termék, akkor megbeszélték a 

Budai-Bíró Katalinnal, hogy milyen összegért lehet árusítani, egyik dolgozó számlatömböt is 

kapott, aki ezzel meg lett bízva. Abban megegyeztek, hogy a piacra nem jönnek ki a 

termékekkel árusítani, de azóta nem is kereste ilyen témában a Budai-Bíró Katalin. Az 

egyeztetés maradt el arról, hogy nem volt tudomása, hogy vannak beérett zöldségek. Arra kell 

figyelni, hogy az értékesítésből származó bevételt vissza kell fordítani a mezőgazdasági 

programba.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kökösi látogatás 

alkalmával nagy vendégszeretetben vettek részt, az ellátásuk kifogástalan volt, sajnos az ott 

töltött idő bizonyul mindig rövidnek, és fárasztó az utazás. 

 

A bucsai falunapra átadták szóban a meghívást, úgy mondták, hogy a programról a 

későbbiekben a hivatal tájékoztatja a kökösieket.  

 

Kláricz János polgármester: Örül a tájékoztatásnak, sajnos már második alkalom, hogy az 



 10 

egészségi állapota miatt nem tud részt venni a testvértelepülés faluünnep látogatásán.  

 

Az idei falunapon szerették volna a községháza felújított épületét átadni, sajnos azonban még 

vannak apró hiányosságok, úgy mint a községháza felirata. Ha minden összejön, akkor 

szeptember 7. napjára, amikor az I. és II. világháborúban elesettekre emlékeznek, azon a 

napon lenne az ünnepélyes átadás.  

 

A bucsai falunap 2013. augusztus 10-én lesz, szombaton. A szórakoztató és egyéb programok 

mellett különböző kiállítások lesznek, a községházán, a Közösségi házban, és a parkban, 

továbbá a Kézműves tábor zárása, és a Helytörténeti Múzeum új kiállításának megnyitása 

lesz. A községházán a festészeti tanszakosok munkáiból, a Közösségi házban Túri Alexandra, 

és Lépné Anikó munkáiból, valamint a parkban Borsi István gyufaszálból készült munkáiból 

lesz kiállítás.  

 

Biró Endre képviselő: A Helytörténeti Múzeum kiállítása megnyitásához anyagi támogatást is 

kapott, melyet megköszön. 

 

Kláricz János polgármester: Augusztus hónapban nem terveznek testületi ülést, a falunap előtt 

sem, így minden képviselőnek jó szórakozást kíván.  

 

Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 

16,00 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

   

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


