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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-3/2018. iktatószám 

 

3. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én 

(csütörtökön) délután 17,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

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

Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt, 

és a pénzügyi munkatársat Balázs Ferencnét. 
 

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

részéről 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. A határozathozatalban részt vesz 6 fő. 

Ezzel az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat:     

Napirendi pontok: 
 

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

intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezése és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési rendeletének 

megalkotásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert 

megillető cafetéria-juttatásról 
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 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

7./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2018. évi országgyűlési 

képviselő választásokra 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

8./ Döntés pályázat benyújtásáról a „Kisléptékű településfejlesztési akciók” elnevezésű „VP6-

19.2.1.-55-4-17” azonosító számú pályázati felhívásra „Színpad építés a Bucsai Művelődési 

Házban” elnevezéssel 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

 9./  Egyebek 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan 

kérdése, észrevétele? 
 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem szerepel mai napirendek között a 

2018. évi I. félévi Munkatervben február hónapra betervezett 2018. évi gazdasági terv, és a 

2018. évi közmunkaprogramról szóló napirend? 
 

Kláricz János polgármester: A képviselő asszonynak igaza van, valóban nem szerepel az 

említett két napirend. A 2018 évi gazdasági tervvel kapcsolatosan nem készült még el írásban 

az anyag. 

A 2018. évi közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan ezidáig folyamatos változtatásokat 

kellett elvégezni. Most csak szóban tudna erről tájékoztatást adni, milyen 

létszámcsökkentéseket kellett az önkormányzatnak eszközölni, és milyen irányba indította el 

az önkormányzat a programot. A napirendek tehát azért nem kerültek felvételre, mert az írásos 

anyag még nem készült el. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kéri, és javasolja a képviselő társak felé is, hogy a márciusi 

testületi ülésen kerüljön napirendre mindkét téma. Nagy összegekről van szó, és az anyag is 

komoly. Az pedig fontos, hogy a napirendek mindig írásban készüljenek el. 

 

Kláricz János polgármester: Maximálisan megérti a képviselő asszony felvetését. A 

közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan elmondható, hogy november 30-tól heti 

rendszerességgel folyamatosan kellett módosítani, több végleges verzió volt, de újabb és újabb 

átdolgozására kötelezték az önkormányzatot, különböző elvárások mentén. Véleménye szerint 

kevésbé lett volna hiteles, ha január elején úgy ad tájékoztatást a programról, hogy abban még 

nagyon komoly változásokat kellett eszközölni, sőt még ezen a héten is, és még akkor sem lehet 

tudni, hogy a Belügyminisztérium elfogadja-e? Ez szomorú, mert aki ennek a tervezésével nagy 

százalékában foglalkozik, az tudja, hogy a közfoglalkoztatásnak március 1-jével el kell indulni, 

a jelenlegi közfoglalkoztatottaknak február 28-ig van fennálló munkaszerződésük. Az ígéret az 

az, hogy a Hatósági szerződések meg lesznek-e kötve, ami most a napokban fog eldőlni. 

A márciusi ülésen tájékoztatást fog adni arról, hogy milyen mértékben változott a decemberi 

alapprogram a tervezett programhoz képest. A márciusi ülésre tehát a gazdasági tervvel 

egyetemben fog készülni írásos anyag. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy a kiegészítéssel elfogadják-e a napirendi pontokat?  

 

Mivel további kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat 

fogadják el.    
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

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

határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 

tájékoztatást.  

     

Az előző ülésen a képviselő-testület döntést hozott a „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” 

című KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosítószámú projekt Bucsa, Ecsegfalva, Kertészsziget 

közös agglomerációban megvalósuló szennyvízcsatornázásával való kiegészítéséhez szükséges 

közbeszerzői és projektmenedzsmenti feladatok ellátására az ajánlattételre meghívni kívánt 

vállalkozásokról. Az ajánlatkérések megtörténtek, a három ajánlattévő közül a legalacsonyabb 

ajánlatot a K-Projekt Kft tette. 

 

Az OVF-nél az agglomeráció besorolását döntéshozatalra kitűzték. A szakmai és műszaki 

paramétereknek meghatározásából még egy-két még beérkező hatósági nyilatkozat hiányzik. 

Ezekkel kapcsolatosan főként a környezetvédelmi hatóságokat érintő hiánypótlását írták még 

elő, illetve különböző adatszolgáltatásokra volt még szükség a partnertelepülésektől.   

Pozitív átsorolás esetén nagyban fel fognak gyorsulni az események, mert ezt követően az állam 

kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást az adott határidőig megvalósuljon.  

 

A képviselő-testület döntése értelmében a sportegyesülettel kötött megállapodás módosításra 

megtörtént. 

 

Az I. sz. háziorvosi körzet háziorvosával megkötött feladatellátási szerződés módosítása is 

megtörtént.   

 

A piacot érintő projekt már-már majdnem csúszásban van, a terepet még nem tudta az 

önkormányzat teljesen átadni az építésügyi hatóságnak, mivel azt teljesen üresen kell 

prezentálni. Erről a jövő héten lesz egyeztetés a projektmenedzsmenti szervezettel. Talán az 

elkövetkezendő hetek időjárása kedvező lesz, és a tartós fagyok a munkák elvégzését 

előreviszik. Remélhetőleg ez belső munkaütemezéssel megoldható és nem lesz szükség 

támogatási szerződés módosítására, ennek a megbeszélése lesz megtartva a jövő héten. 

 

Az óvodai pályázat támogatási szerződése megkötése megtörtént, a kincstári számlanyitás is 

végbement. Magával a kivitelezéssel kapcsolatos megindul az adott szereplők kiválasztása. 

Ezen a területen még sokat kell logisztikázni, hogy hogyan fog ez a beruházás megvalósulni.  

 

Három EFOP-os pályázat is fut, kettő a füzesgyarmati önkormányzat vezetésével, amelyben a 

művelődési ház és az óvoda vesz részt. Képzések, rendezvények, programsorozatok 

finanszírozásai kerültek megpályázásra. Ezen túlmenően van egy kisebb projekt is, amely az 

általános iskola, azaz a KIK telephelyei a helyszínek, a kertészszigeti tagintézmény, az óvoda, 

a művelődési ház és a Péter András Gimnázium együttműködésével zajlik. Programsorozatok, 

témahetek megtartására kerül sor, óvodáskortól iskoláskorig bezárólag, amelyben a művelődési 



 4 

ház is több esetben fog helyszínt biztosítani. Ezek több éves projektek, 24 és 18 hónaposak. A 

kézzel fogható rendezvények április hónapban fognak indulni.  

Az óvoda tekintetében az EFOP pályázatban a tornaszoba felújítása is be van tervezve, de ez 

az óvoda felújítása TOP-os pályázatban is szerepel, átcsoportosítással megoldható lesz ez a 

probléma. 

 

Az ivóvízkonténer elszállítása még mindig nem történt meg, ezzel kapcsolatosan az Alföldvíz 

Zrt minisztérium irányába tereli az indoklást. 

 

Az idén két fontos változás lesz a Kossuth utca 65. szám alatti épületet illetően, vagy saját 

költségvetésből, vagy pályázat bevonásával, de az I. sz. háziorvosi szolgálat másik helyre 

történő költöztetése, és a védőnői szolgálat épületének felújítása meg kell, hogy történjen. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az előző ülésen szó volt a karcagi út mentén észlelt sárga színű 

zsákokba szedett hulladék elszállításáról, illetve a gázfogadó melletti ismeretlen eredetű 

hulladék összeszedéséről. Nem történt meg még egyik sem.  

Továbbá jelzi nyomatékosan, hogy a szelektív hulladék gyűjtő szigetek állapota még mindig 

tarthatatlan állapotban van.  

 

Kláricz János polgármester: A karcagi útszélen lévő szeméttel kapcsolatosan jelzéssel élt a 

karcagi hulladékgyűjtő cégnek, csütörtökönként járnak arra, kérte, hogy szedjék össze.  

A gázfogadónál lévő szemetet pedig az önkormányzat fogja elszállítani. 

 

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés hozzászólás? 

 

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

szavazni, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

15/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezése 

és elfogadása 

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezését és elfogadását.  
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A Gazdasági Bizottság is véleményezte az anyagot, megkérdezte a bizottság elnökét milyen 

álláspontot alakított ki a bizottság? 

 

Földesi Györgyné képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta és Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését 391 713 841 forint 

kiadással és bevétellel a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte az elnök asszony tájékoztatását, megkérdezte a 

képviselőket, kinek van kérdése, véleménye a napirenddel kapcsolatosan?  

 

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

szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetését.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 

   16/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezése  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2018. 

évi költségvetését 391 713 841 forint kiadással és bevétellel a konszolidált költségvetési 

rendeletbe foglalva rendelet alkotásra elfogadásra javasolja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált 

költségvetési rendeletének megalkotásáról 

 

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

Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési rendeletének megalkotásáról. 

 

A Gazdasági Bizottság véleményezte a 2018. évi költségvetést, kérte a Bizottság elnökét, 

szíveskedjen tájékoztatni a testület tagjait, a bizottság álláspontjáról. 

 

Földesi Györgyné képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta, és véleményezte Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi konszolidált 

költségvetését, és 441 983 935 Ft kiadási és bevételi oldallal egyezően elfogadta, és a képviselő-

testület felé is elfogadásra javasolta. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a Gazdasági Bizottság elnökének tájékoztatását.   

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

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

szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét.  

 

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 

2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet   

Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetéséről 

 

 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

I, Fejezet 

 

Általános rendelkezés 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervére. 

2. § 

Az önkormányzat költségvetési szerve 

 

1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

 

II. Fejezet 

 

3. § 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetése 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetését az 1. melléklet 

szerint 

             441 983 935,- forint költségvetési bevétellel, 

                                         441 983 935,- forint költségvetési kiadással, 

állapítja meg. 

4. § 

 
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését   

 

 391 713 841,- forint költségvetési bevétellel, 

395 435 317,- forint költségvetési kiadással, 

        43 976 056,- forint intézményfinanszírozással kiadással, 

                                          - 47 697 532,- forint költségvetési egyenleggel 

 

állapítja meg.  



 7 

(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 47 697 532.- forint költségvetési 

egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza.  

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete I. Működési célú támogatások  10. pontja 

szerinti támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.  

 

(4) A Képviselő – testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

 

          2 572 562,- forint működési célú támogatási bevétellel, 

                                      43 976 056,- forint intézményfinanszírozás bevétellel, 

                                      46 548 618,- forint költségvetési kiadással 

 

 állapítja meg.  

 

5. § 

 

A konszolidált költségvetési bevételek 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési 

bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

                                                                                                                                  Adatok: forintban 

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) 258 248 073 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 217 739 796 

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről 40 508 277 

II. Közhatalmi bevételek (B3) 26 740 000 

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 3 600 000 

2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 20 000 000 

3. Gépjárműadó 2 600 000 

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 0 

5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság) 540 000 

III. Működési bevételek (B4) 26 935 595 

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 18 873 879 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 330 797 547 

V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) 40 988 856 
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VI. Felhalmozási bevételek (B5) 15 000 000 

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 7 500 000 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 63 488 856 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) 394 286 403 

VIII. Finanszírozási bevételek 47 697 532  

1. Belföldi értékpapírok bevétele 0 

2. Maradvány igénybevétele 47 697 532 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)  441 983 935 

 

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet 

szerint állapítja meg. 

 

6. § 
 

A konszolidált költségvetési kiadások 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési kiadásainak, 

működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Adatok: forintban 

I. Személyi juttatások (K1) 118 653 046 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 19 805 280  

III. Dologi kiadás (K3) 67 778 581 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 31 402 240 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5)        90 678 484 

Működési tartalék 2 000 000 

Működési kiadások összesen (K1-K5) 328 317 631 

VI. Beruházások (K6) 38 124 038 

„Helyi termelői piac létesítése Bucsán”     37 993 583 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 150 000 
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Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás 40 500 

VII. Felújítások (K7) 
67 906 376 

 

Alföldvíz Zrt értéknövelő felújítása                                                                                     4 570 390 

Egészségház felújítása 1 200 000 

„Művelődési Ház felújítása Bucsán”    12 374 342  

„Napelemes fejlesztés Bucsa községben”                                                     17 17 460 000 

Belterületi utak, járdák felújítása                                                                   13 565 633 

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás                                                                            18 736 011 

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) 0 

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 0 

4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás) 0 

5. Felhalmozási tartalék 0 

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 106 030 414 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) 434 348 045 

IX. Finanszírozási kiadások (K9) 7 635 890 

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés 7 635 890    

2. Hitelek törlesztése 0 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) 441 983 935 

7. § 

(1) A 3. § -ban megállapított bevételi-kiadási fő összegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 

3. melléklet tartalmazza.  

 

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező feladatok szerinti 

bontásban a 3.1. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladat nincs. 
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(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2018/2019/2020. 

évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.  

8. § 

(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá 

tartozó költségvetési szerve létszámát 2018. évre együttesen 66 főben állapítja meg az 5. 

mellékletben foglalt részletezéssel.  

 

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 187 fő. 

 

9. § 

(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató 

mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.  

 

10. § 

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.  

11. § 

(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának 

részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.  

 

(3) Az Önkormányzat nincs adósság és hitelállománya.  

 

(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 

bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.  

 

 

III. Fejezet 

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

12. § 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.  

 

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályosságáért a polgármester a felelős.  

 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni 

a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.  
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(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

 

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 

rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok 

egymás között átcsoportosíthatók.  

 

(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-

testületet tájékoztatja.  

 

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása 

13. § 

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a 

polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2018. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.  

 

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - 

negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig 

december 31–i hatállyal módosítja.  

 

(3) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően 

haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

 

 

Záró rendelkezés 

 

14. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-

jétől kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Bucsa, 2018. február 22. 

 

 

 Kláricz János Pap-Szabó Katalin 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: 2018. február 23. 

 

 

                                                                                                            Pap-Szabó Katalin 

jegyző
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Hatásvizsgálati lap 

 

 a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/0218.(II.23.) önkormányzati rendelethez 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletnek az újonnan megalkotott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel 

való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető 

cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal 

rendelkezzen a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés 

követelményeinek is megfeleljenek az előterjesztések. 

 

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 -, és a folyamatos gazdálkodás 

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, 2018. február 23. 

        

                                                                                                     Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                             jegyző 
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4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása 

 

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

Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeiről szóló határozat elfogadását.  

A középtávú terv elkészítés kötelező, amely elkészítési határideje évente legkésőbb a 

költségvetési rendelet elfogadása. Hivatkozott jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A.§.  

A középtávú terv elkészítésének célja, a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása, ennek 

érdekében felmérjük, hogy a költségvetési és az azt követő három évben tervszinten lesz-e 

forrása az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság nem tárgyalta kimondottan a napirendet, 

nem volt szükséges, mert ez a költségvetés szerves része. Javasolja, hogy a házeladást ne 

tervezze a képviselő-testület, mert az nem fog megvalósulni  

 

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

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

szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

17/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről 

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

törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2018-től -2021. évre szóló középtávú tervét, Magyarország 

gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, 

valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségek ismeretében.  

 

Bucsa Község Önkormányzat középtávú terve 2018-2021 évekre 

 
Adatok: forintban  

Megnevezés Ssz. Tárgyév 2018. 2019. év 2020. év 2021. év 

Helyi adók 01 26 200 000 26 200 000 26 2000 000 26 200 000 

Önk. vagyon és az önk. megillető 

vagyoni értékű jog értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel 

02 15 000 000    

Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó 

bevétel  

04 
    

Részvények, részesedések 

értékesítése  

05     

Vállalatértékesítésből, privatizációból 

származó bevételek  

06     



14 

 

Díjak, pótlékok, bírságok  07 540 000 540 000 540 000 540 000 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés  

08     

Saját bevételek (01+…+08)  09 41 740 000 26 740 000 26 740 000 26 740 000 

Felvett hitel tőketartozása/év  10     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása  

11     

Kötvénytörlesztés /év  12     

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség  

13     

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (10+…+13)  

14 0 0 0 0 

 

 

5. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 

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

szabadságolási ütemtervének elfogadását.  

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C. § 

értelmében:  

„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap 

pótszabadságra jogosult.  

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 

polgármester szabadságának ütemezését. 

A polgármester esetében a vezetett szabadság-nyilvántartás szerint 2017. évről áthozott 

szabadság 20 nap volt, 2018. évben a már beidézett jogszabályhely szerint 39 nap 

alapszabadság illeti meg, összesen szabadság napok száma: 59. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

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

szavazni, aki elfogadja a polgármester szabadságolási ütemtervét. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

18/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási 

ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja. 

Szabadság kezdete Szabadság vége Igénybe vett napok száma 

2018.01.01. 2018.01.29. 20 (teljesítve) 

2018.03.26. 2018.04.06. 8 

2018.04.23. 2018.05.02. 6 

2018.06.18. 2018.06.29. 10 

2018.07.16. 2018.07.27. 10 

2018.08.21. 2018.08.27. 5 

Mindösszesen: 59 

Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: folyamatos 
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6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 

polgármestert megillető cafetéria-juttatásról 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének szabályzatát a polgármestert megillető cafetéria-

juttatásról. 

A képviselő-testület, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (Kttv.) 225/L. §-ára, valamint 151. §-ára, a polgármester részére cafetéria-juttatást 

állapít meg, amelynek éves mértékét határozatban rögzíti. 

 

A polgármester nem köztisztviselő, de megilletik azok a jogok, ami a köztisztviselőket, így a 

cafetéria juttatás is ilyen juttatás, amit a testületnek el kell fogadni. 

 

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

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

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

polgármestert megillető cafetéria-juttatásról. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

19/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Bucsa Község 

Önkormányzat Polgármestere részére 

1. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria 

juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg. 

2. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 

mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot. 

3. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2018. évi 

költségvetésben a juttatás fedezetét. 

4. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az általános 

helyettes alpolgármestert a Cafetéria-Szabályzat aláírására. 

Felelős: Fenyődi Attila alpolgármester 

              Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: 2018. március 31. 

 

7. napirendi pont: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2018. évi 

országgyűlési képviselő választásokra 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak megválasztását a 2018. évi országgyűlési képviselő választásokra 

 

Átadta a szót Pap-Szabó Katalin jegyzőnek.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása határideje 

2018. március 19. napja. Mivel eddig az időig nem lesz újabb testületi ülés, kéri a képviselő-

testületet, hogy a döntést szíveskedjenek meghozni.  
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Magyarország Köztársasági Elnöke az országgyűlési képviselő választást 2018. április 8. 

napjára kitűzte. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) 

bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok három tagját és legalább két póttagját az 

önkormányzat képviselő-testületének újra meg kell választani.    

 

A Ve. 17. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottság választott tagjának csak az 

választható meg, akinek lakcíme a településen van, és a központi névjegyzékben szerepel.  

 

A szavazatszámláló bizottságok három tagjára és kettő pót-tagjára, mint a helyi választási iroda 

vezetője az alábbiak szerint teszek indítványt:  

  

A 001. számú szavazatszámláló bizottság 

a) tagjának javasolja megválasztani: 

• Sajtos Katalin Bucsa, Baross utca 4. szám 

• Demecs Jánosné Bucsa, Kanizsai utca 23. szám 

• Bányainé Nyíri Tünde Bucsa, Dózsa utca 2. szám alatti lakosokat. 

b) pót-tagjának javasolja megválasztani: 

• Kissné Szalai Erzsébet Bucsa, Bocskai utca 23/1. szám 

• Márki Tiborné Bucsa, Bocskai utca 17. szám alatti lakosokat. 

 

A 002. számú szavazatszámláló bizottság 

a) tagjának  javasolja megválasztani: 

• Gyurik Jánosné Bucsa, Baross utca 15/a. szám 

• Czinegéné Pléli Mária Rozália Bucsa, József Attila utca 23/a. szám 

• Papp Eszter Bucsa, Kanizsai utca 18. szám alatti lakosokat 

b) pót-tagjának javasolja megválasztani 

• Balogh Istvánné Bucsa, Baross utca 1/a. szám 

• Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa, Széchenyi utca 41. szám alatti lakosokat. 

 

A fenti személyek több éven keresztül látták már el a szavazatszámláló bizottsági munkájukat, 

pontosan, odafigyeléssel, a törvényesség betartásával.  

Lakcímük a településen van és a központi névjegyzékben szerepelnek. 

Velük szemben jelenleg összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, előzetes megbeszélés alapján 

megválasztásuk esetén vállalják a szavazatszámláló bizottsági munka ellátását. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy hogyan választják ki, hogy kik legyenek a 

szavazatszámláló bizottság tagjai. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A tagok már hosszabb idő óta végzik ezt a munkát, aki újabb tag, az 

jelentkezés útján kerül kiválasztásra. A bizottság tagja közfoglalkoztatott nem lehet. 

 

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki a szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagja megválasztásával 

egyetért. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   
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   20/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2018. évi országgyűlési 

képviselő választásokra 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi országgyűlési képviselő 

választásokra Bucsa község 001. számú szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai közé 

választja: 

az 001. számú szavazatszámláló bizottság 

tagjának: 

• Sajtos Katalin Bucsa, Baross utca 4. szám 

• Demecs Jánosné Bucsa, Kanizsai utca 23. szám 

• Bányainé Nyíri Tünde Bucsa, Dózsa utca 2. szám alatti lakosokat. 

pót-tagjának: 

• Kissné Szalai Erzsébet Bucsa, Bocskai utca 23/1. szám 

• Márki Tiborné Bucsa, Bocskai utca 17. szám alatti lakosokat. 

Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

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

a szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagja megválasztásával egyetért. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

21/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2018. évi országgyűlési 

képviselő választásokra 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi országgyűlési képviselő 

választásokra Bucsa község 002. számú szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai közé 

választja 

A 002. számú szavazatszámláló bizottság 

tagjának: 

• Gyurik Jánosné Bucsa, Baross utca 15/a. szám 

• Czinegéné Pléli Mária Rozália Bucsa, József Attila utca 23/a. szám 

• Papp Eszter Bucsa, Kanizsai utca 18. szám alatti lakosokat 

pót-tagjának: 

• Balogh Istvánné Bucsa, Baross utca 1/a. szám 

• Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa, Széchenyi utca 41. szám alatti lakosokat. 

Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

8. napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról a „Kisléptékű településfejlesztési 

akciók” elnevezésű „VP6-19.2.1.-55-4-17” azonosító számú pályázati felhívásra „Színpad 

építés a Bucsai Művelődési Házban” elnevezéssel 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a döntést pályázat 

benyújtásáról a „Kisléptékű településfejlesztési akciók” elnevezésű „VP6-19.2.1.-55-4-17” 

azonosító számú pályázati felhívásra „Színpad építés a Bucsai Művelődési Házban” 

elnevezéssel. 

 

Településünk tagja a Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesületnek (HACS), mely a települési 

önkormányzatok támogatására pályázati felhívást tett közzé, „Kisléptékű településfejlesztési 

akciók” néven VP-19.2.1.-55-4-17 kódszámon. 

 

Az 1000-5000 fő közötti települések 6.000.000 millió forint támogatási összegre jogosultak 

pályázni. A támogatás intenzitása 90%, mely szerint 600.000 forint saját erő biztosítása 

szükséges az elképzelések megvalósításához. 

 

A 2017-es évben a közösségi ház épülete jelentős energetikai felújítást kapott, melynek során 

könyvtári épületszárnya fölötti, illetve nagyterme fölötti új tetőszerkezet készült, új 

tetőhéjazattal. A mozi épületszárny tetőszerkezete megmaradt, de a meglévő tetőszerkezetre új 

tetőhéjazat került. A meglévő födémeket energetikai ellenőrző számítás szerint meghatározott 

vastagságú hőszigeteléssel látták el. A mozi nézőtéri illetve színpad alatti padlószerkezete az 

öltöző padlószerkezetével együtt elbontásra került, a helyén új hőszigetelt többrétegű 

padlószerkezet készült. A padlószerkezetek átépítése miatt a meglévő, régi színpadot el kellett 

bontani. Ez tette indokolttá, hogy jelen fejlesztés keretében egy új színpad építésére nyújtson 

be az Önkormányzat pályázatot. 

 

Az új színpad tartószerkezetét fenyőfa pallóból készítendő rácsos tartók alkotják, melyen egy 

több rétegrendből kialakított padozat fog elhelyezkedni. A színpad nézőtér felőli mindkét 

oldalán faszerkezetű lépcső készül, fa járólapokkal és faszerkezetű korláttal. 

 

A pályázat benyújtásához és az önerő rendelkezésre állásáról való nyilatkozathoz testületi 

felhatalmazás szükséges. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy hogyan fogják megoldani a terem akusztikáját.  

 

Kláricz János polgármester: Az egyik EFOP-os pályázat tartalmaz anyagi lehetőséget beépített 

hangtechnika megvalósítására. Továbbá a nagyteremnek a hiányzó bútorai, valamint az egész 

épület bútorai a most futó EFOP-os pályázatból fognak megvalósulni. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Javasolja, hogy tervezzenek külön mosdót a színházteremhez, mert 

nagyon messze esik a meglévő mosdóhelyiség.  

Ehhez javasolná, hogy célszerű lenne külön vízbekötést, és szennyvízkivezetést is végrehajtani. 

 

Kláricz János polgármester: A napelemes pályázat tartalmaz olyan pénzügyi forrást, amely az 

akadálymentesítés kiépítésére szól, ezen belül mivel még tervezési szakaszban vannak, fognak 

erre gondolni. 

 

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

 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a pályázat benyújtásával a „Kisléptékű 
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településfejlesztési akciók” elnevezésű „VP6-19.2.1.-55-4-17” azonosító számú pályázati 

felhívásra „Színpad építés a Bucsai Művelődési Házban” elnevezéssel. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

22/2018.(II.22.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázat benyújtásáról a „Kisléptékű településfejlesztési akciók” elnevezésű 

„VP6-19.2.1.-55-4-17” azonosító számú pályázati felhívásra „Színpad építés a Bucsai 

Művelődési Házban” elnevezéssel 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be „Kisléptékű 

településfejlesztési akciók” elnevezésű „VP6-19.2.1.-55-4-17” azonosító számú pályázati 

felhívásra „Színpad építés a Bucsai Művelődési Házban” elnevezéssel. 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 5527 Bucsa Kossuth utca 37. 

Helyrajzi száma: 908/2 

A projekt összes költsége: 6.600.000,- forint 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 6.600.000,- forint 

A projekt teljes költségvetésére vonatkozó önerő összeg:600.000,- forint 

Az igényelt támogatási összeg: 6.000.000,- forint 

A projekt teljes költségvetésére vonatkozó önerő forrása: saját forrás 

A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önerő összegét saját költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a támogatási kérelem 

benyújtására. 

Határidő: 2018. február 14. 

Felelős: Kláricz János - polgármester 

 

9. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a bejelentéseket. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az elmúlt ülésen szó volt a sportegyesület buszvásárlásáról. A 

busz vásárlása indoklását az EFOP-os pályázatokkal magyarázta polgármester úr.  

Kéri, hogy szíveskedjen még kiegészíteni hogyan függ össze az EFOP-os pályázat és a 

buszvásárlás. 

 

Kláricz János polgármester: Az EFOP-os pályázat olyan szállítási feladatokat tartalmaz, amit 

az iskolabusszal, és a meglévő buszokkal nem fognak tudni teljesíteni, ezért szükséges vásárolni 

egy buszt, amely ezeket a feladatokat teljesíteni tudja és nőjön a kapacitás. 

Ha nem lesz szükség a buszra 5 év múlva lehet eladni. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy február 23-án pénteken 10,00 órakor kerül sor a művelődési 

ház felújított helyiségének átadására, melyre minden képviselőt és érdeklődőt meghív.  

A felújított épületrészt Dankó Béla országgyűlési képviselő adja át. 
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Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és az 

ülést 17,45 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

                     Kláricz János                                                         Pap-Szabó Katalin   

                      polgármester                                                                 jegyző  

 

 

 

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


