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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

341-3/2019. 

3. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én (csütörtökön) 

délután 15,00 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, Harmati Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Juhász Sándor képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főelőadó 
 

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

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főelőadót. 

 

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

részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hiányzik 1 fő képviselő. 

A határozathozatalban részt vesz 6 fő. 
 

Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 
 

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

intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének beterjesztése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa Község településkép 

védelméről szóló 8/2018. (XII.01.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló többszörösen módosított 11/2011.(IV.20.) 

önkormányzati rendelete 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 
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7./ Döntés a 2019. évi Start Mintaprogramban megvalósuló programokhoz szükséges saját erő 

biztosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./Döntés a Térségi együttműködés humán kapacitások fejlesztéséért elnevezésű EFOP-3.9.2-

16-2017-00041 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó szakmai tevékenységek 

lebonyolítására, megszervezésére benyújtott ajánlatokról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi I. félévi Munkaterve 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ A Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési határidejének módosítása 

 Előadó: Fenyődi Attila alpolgármester 

 

12./ Tájékoztatás a Modern Falvak programról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

13./ A polgármester előző évben igénybevett szabadság mértékének megállapítása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

14./ Bejelentések 
 
 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      
 

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

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 
 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  

 

Az írásos előterjesztés szerint javasolja a lejárt határidejű határozatok elfogadását.  

 

Kiegészítésként elmondta, hogy egyre nagyobb a szociális tűzifa beszerzésével kapcsolatos 

probléma, a mai napon is egyeztetés folyt a vállalkozóval mivel még nincs még az összes 

mennyiség leszállítva. A Belügyminisztérium álláspontja szerint nem lehet határidőt 

hosszabbítani. Felszólította a vállalkozót, hogy igyekezzen leszállítani a tűzifát, ahhoz, hogy az 

önkormányzat határidőben elvégezhesse a kiosztást. Ha ez nem sikerül, akkor szerződés 

szegésre kerül sor. 
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Jegyző asszonnyal jogilag elkezdték elemezni a helyzetet, és mivel az önkormányzat már kapott 

előlegként kiutalt támogatást, aminek a visszavonásával kapcsolatosan pénzügyi szankciók 

várhatók.  Kérte újfent a vállalkozót, hogy szállítsa le a tűzifát.  

Jelenleg 167 köbméter van leszállítva a 363 erdei köbméterből, tehát jelentős mennyiség 

hiányzik még a szociális tűzifából, amire az önkormányzat a támogatást megkapta.  

Ma délután utasítást adott a műszakon dolgozóknak, hogy a rezsicsökkentésre kapott 

mennyiséget ki kell osztani, és a vállalkozó további teljesítését figyelembe véve szükséges egy 

végső következtetést levonni, és a kiosztást elvégezni. 

Megkérdezte kinek van kérdése, hozzászólása? 

 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretné kiegészíteni a napirendi pontot, csatlakozva a szociális 

tűzifa kiosztásához. Rossz a lakosság véleménye ezzel kapcsolatosan, nem szabadott volna 

idáig jutni, nem osztottak még az idén szociális tűzifát, az átlagosnál rosszabb tél volt, segíteni 

kellett volna az embereket. Miért nem osztotta ki az önkormányzat azt a mennyiséget, ami itt 

van? Időben meg lett-e rendelve a tűzifa? Miért azzal a vállalkozóval lett szerződés kötve, aki 

most a szállítást végzi?  

 

Ugyanilyen lakossági negatív hangulathoz tartozik az is, hogy az idén keményebb tél volt az 

átlagtól, a hótakarítás és a járdák takarítása nem történt meg időben.  

Miért nem ügyelnek erre, hogy ez ne alakuljon így? Ez nem pénz kérdése.  

Nem kívánnak az emberek olyat, amit nem lehet megtenni.  

 

A temetőben járva temetés alkalmával azt tapasztalta, hogy a nagy hóban autóval nem tudtak 

leállni, majd egymást segítették ki az emberek. A sírok között a virágokat térdig érő hóban 

vitték ki az emberek. Azt mondják, hogy télen nem tudnak munkát adni, pedig lenne. Három 

éve hangoztatja ezt, hogy ez csak odafigyelés kérdése. 

 

Megkérdezte, hogy mennyibe került a közös karácsonyi vacsora?  

A vacsorán az ünnepi műsor után a polgármester úr beszéde nem volt az ünnephez illő. 

A pedagógusok szeretettel adták a műsort. A lakosság véleménye az volt, hogy az iskolás 

tanulók szerepeltek, az urak pedig mulattak. A képviselő társak nem hallják ezt a véleményt?  

Polgármester úr a beszédében arról szólt, hogy nagyon fáradt, mert nagyon nehéz év volt. 

Kérdésként tenné fel, hogy mi volt olyan nehéz a tavalyi évben. 

Ennyit fűzött az első napirendi ponthoz, a többit a bejelentések napirendi pontban fogja 

elmondani. 

 

Kláricz János polgármester: A szociális tűzifa beszerzésével kapcsolatosan, amikor az 

önkormányzat a támogatási döntést megkapta, megindult a tűzifa beszerzésére irányuló munka. 

Az összes állami erdészet, akik a tavalyi évben erre ki voltak jelölve, akik az önkormányzatok 

szociális tűzifaigénye kielégítésére ki voltak jelölve, írásban elutasították az önkormányzatot, 

ez egyfajta Belügyminisztériumi és az állami erdészetek közötti problémáról vagy fahiányról 

lehetett szó. 

 

A NÉBIH nyilvántartásában szerepelő erdőgazdálkodástól lehet vásárolni a szociális tűzifát, és 

a velük leegyeztetett értékesítőtől. A Szolnoki Erdészet annyiban nyújtott segítséget, hogy egy 

tiszafüredi vállalkozót ajánlottak, aki 14.000 Ft+1.000 Ft önerő + áfás áron, valamint 6.000 Ft-

os szállítási áron tudott biztosítani megfelelő mennyiségű tűzifát és az adásvételi szerződés 

november 16 napjával megkötésre került, rezsicsökkentést szolgáló szociális tűzifára, amely 93 

köbméter volt, illetve a szociális tűzifa mennyiségére is, amely 363 köbméter volt.  
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A 93 köbméternek a leszállítása tavaly megtörtént, valamint részteljesítés történt meg a 363 

köbméterből 167 köbméter. 

A leszállított mennyiség nem fedi le teljes egészében azt az érdekű csoportot, akik a szociális 

tűzifára jogosultak. A határozat szerinti mennyiséget nem tudta volna kiosztani az 

önkormányzat, mivel a szükséges mennyiség nem volt még leszállítva.  

A jövő héten a rezsicsökkentés tételét ki fogja osztani az önkormányzat, a következő héten 

pedig a többi mennyiséget, de a jövő héten le fog az tisztázódni, hogy a szállító tudja-e 

teljesíteni a hiányzó mennyiség leszállítását.  

A szállítást január 20 napjáig kellett volna teljesíteni, a folyamatos időjárási viszonyokra 

hivatkozással a vállalkozó nem tudta a szállítást teljesíteni. 

Az önkormányzat több alternatívát is megvizsgált, egyik vállalkozó esetében nettó 32.000 Ft, 

egy másik vállalkozó esetében nettó 28.000 Ft-os áron tudta volna az önkormányzat pótolni a 

tűzifát. Át kell ezt gondolni, mert azon túlmenően, ami a szociális tűzifa biztosítására állt 

rendelkezésre, azon túlmenő anyagi vállalásokat nem tud az önkormányzat tenni.  

A vállalkozó felé a mai napon szóban lett jelezve, hogy egyértelműen jogi állásfoglalás fog az 

önkormányzat részéről érkezni, visszafizetési kötelezettség semmi esetre sem keletkezhet.  

 

A hóhelyzettel kapcsolatosan valóban voltak hiányosságok. Volt egy vasárnapi ütemezés, 

amikor meg volt beszélve a hó eltakarítás, de nem jelentek meg a közmunkások.  

Ez egyértelműen az irányítás hibája.  

 

Az idei közfoglalkoztatási munkákat már úgy igyekeztek megtervezni, hogy a foglalkoztatott 

kotrógépkezelőt már munka törvénykönyve szerint szeretné az önkormányzat alkalmazni, így 

az emeltebb bérrel már magasabbak lehetnének az elvárások is.  

Illetve a traktorjogosítvánnyal rendelkező személyt is szeretné az önkormányzat kiemelni.   

Remélik, hogy ezen személyek kiemelésével és a jelenleg munkavezetői beosztásban lévő 

közfoglalkoztatottak körében és a szakmai végzettséggel rendelkezőknél a  lehetne magasabb 

bért alkalmazni, és meg lehet fogalmazni egy magasabb elvárást is a munka irányításával 

kapcsolatosan. 

 

A közfoglalkoztatási programban a mezőgazdasági programban van egy általánosan elfogadott 

milliós tétel, amelyben egy új MTZ 82-es traktor került betervezésre. A kisebb nem 

fronthajtásos traktort szeretné az önkormányzat lecserélni, és ehhez lenne még vásárolva egy 

front tolólap, amelyet az utcákban hóeltakarításra, részben emberi erő bevonása nélkül az 

utcákban használnának. A jelenleg gréder már nem alkalmas munkavégzése. 

Továbbá egy függesztett permetezőgépnek a vásárlását is tervezi az önkormányzat. Az említett 

összeg alkalmas lenne az eszközök megvásárlására.  

 

A közös karácsonyi vacsorával kapcsolatos költségek kimutatására a pénzügyet megkérve 

számot tud adni. Az elhangzott karácsonyi beszéddel kapcsolatosan a képviselő asszony 

véleményét tudomásul veszi.  

 

Fenyődi Attila alpolgármester: A tűzifával kapcsolatosan, és a hó eltakarítással kapcsolatosan  

hasonló a véleménye, mint ami elhangzott. Nagyon sokan kérdezték azt, hogy van-e gréder a 

faluban? Az, hogy milyen állapotban van a gép, nincs róla tudomása. 

A szociális tűzifát ki kellett volna már osztani, legalább a felét, és akkor nem fáznának az 

emberek. Ez csak hozzáállás kérdése lett volna.  
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Kláricz János polgármester: Reméli, hogy az alpolgármester úr nem gondolja, hogy bármi más 

oka lenne, mint az, hogy tűzifával el is kell számolni, és bár az önkormányzat portáján van, de 

nincsen még kifizetve. 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerinti ki lehetett volna osztani.  

 

Kláricz János polgármester: A részbeni teljesítéssel kapcsolatosan óvatosságra hívná fel a 

figyelmet. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem lát óvatosságot, hanyag munkát lát.  

Nem kell ezt már magyarázni. Le is zárhatják ezt a dolgot, nem lett időben elrendezve.  

Meg kellett volna a lakosoknak kapniuk a tűzifát. 

 

Kláricz János polgármester: Rendben. Megköszönte a kiegészítéseket. 

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

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

szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást 

elfogadja.  
 

Bucsa  Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, egy 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

3/2019.(I.31.) 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 tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének beterjesztése 

 

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

Önkormányzata 2019. évi költségvetésének beterjesztését. 

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy a 

bizottság milyen álláspontot alakított ki.  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a Bucsa 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének beterjesztését.   

Különös hangsúlyt helyezett a bizottság a közmunkaprogramra, ugyanis a költségvetés jelentős 

részét jelenti. A közmunkaprogramnak nem is az anyagi oldalát, hanem annak hasznosságát, a 

vezetésnek a megújítását, hogy az ott dolgozó emberek érezzék a munka örömét, fontosságát, 

a vezetők követeljenek és legyen pontos feladat meghatározás.  

A bizottság azzal a véleménnyel zárta az ülést, hogy nem fogadja el, nem zárja le, és a 

képviselő-testület felé sem javasolja elfogadni sem a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, 

sem Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését. Nincs még lezárva a 

köztisztviselők bérrendezési pályázata sem.  

Kiemelné, hogy a Gazdasági Bizottság kéri, hogy készüljön munkaanyag az önkormányzati 

vagyonok hasznosításának a normájáról. Gondol itt a közterület használati díjakra, a szolgálati 

lakások díjaira, a földbérletek díjaira, stb. 
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A költségvetésben hiány van, és vagy bevétel növeléssel, vagy kiadás csökkentéssel lehet 

csökkenteni a hiányt. Más lehetőség nincs. 

Megtárgyalásra javasolja a beterjesztett költségvetést a Gazdasági Bizottság, de elfogadásra 

nem javasolja, majd később egy adott időpontban. 

 

Kláricz János polgármester: Hallották a Gazdasági Bizottság álláspontját, ami azonos a 

képviselők álláspontjával és később még tárgyalni fogják a költségvetést.  

A február 15-ei időpont a költségvetés beterjesztésének a határideje, nem az elfogadást jelenti. 

A mai ülésen ennek a határidőnek eleget tett az önkormányzat képviselő-testülete.  

A képviselő-testület azt tűzte ki célul, hogy még február hónapban újra tudja tárgyalni a 

költségvetést.  

 

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a szociális keret, ami biztosítva volt az 

önkormányzatnak, és 30 millió forintot meghaladó összeg volt, és ami szociális alapon 

eldöntendő támogatástok keretét biztosította, drasztikusan lecsökkent. Oly mértékben, hogy 

most az idei költségvetésben alig éri el a 16 millió forintot.  

Már most a tervezéskor lehet látni, hogy a vállalások, amelyeket az önkormányzat képviselő-

testülete már előre lát, ez az összeg teljesen lefedi. Az átmeneti segély az, ami előre nem 

meghatározó tétel, itt már szorítkozni kell az ezzel kapcsolatos kiadások minimalizálására, 

mindaddig, amíg egy úgynevezett szociális rendkívüli támogatás pályázat meg nem nyílik 

február hónapban. Ez lehetőséget nyújt pályázat útján arra, hogy a szociális keretet az 

önkormányzatok meg tudják emelni. 

Ez a tétel olyan jelentősen lecsökkent, hogy pár évvel ezelőtt kb 16 millió forintos kerete volt 

az önkormányzatnak, most pedig nagy a változás, nagyon oda kell erre figyelni. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés kiegészítés? Szükséges-e még további 

tájékoztatást adni a költségvetés részleteiről.  

 

Földesi Györgyné elnök: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a költségvetésbe ingatlan eladás van 

betervezve, az Ady Endre utcai ház eladása 8,5 millió forintért, illetve a BUCSA-ÉP Nonprofit 

Kft kintlévőségeinek megtérülése, összesen 30-35 millió forint olyan költségvetési bevétel, 

amit előre tudnak, hogy nem fog megtérülni.  

A képviselő-testületnek az utolsó éve van, és illik olyan költségvetést elkészíteni és 

megvalósítani, amit úgy adhatnak át a következő testületnek, hogy az nem tartalmaz jelentős 

adósságot. 

Vannak írott és íratlan törvények, az illem is így hozza. Senki nem mondta, hogy nem ért ezzel 

egyet. Azokat a tételeket amit előre tudnak, hogy nem fog megtérülni, honnan lesz fedezet?  

 

Kláricz János polgármester: Kiegészítve a képviselő asszony gondolatmenetét, a 

költségvetésből az ingatlan eladás kivehető lenne, nyilván a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft irányába 

fennálló követelését az önkormányzat nem vehetné ki, csak figyelembe vehetné, hogy milyen 

szinten fog teljesülni. Egyértelműen arról szól, hogy meg kell próbálni egymáshoz minél 

gazdaságosabban közelíteni. Minden a költségvetést érintő a gazdaságosságot jelentő javaslat 

beépítésre kerül. Nem is tervezte az önkormányzat az ingatlan értékesítést csak alacsonyabb 

áron, ez is ennek az elvnek a mentén volt. Valamennyi összeget viszont tervezni kell, mert a 

pályázati források önerő megjelölésénél ezt a sort jelöli az önkormányzat. 
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Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kért a képviselő-testület tagjait, hozzanak döntést 

arról, hogy a 2019. évi költségvetés beterjesztése a mai ülésen megtörtént, a költségvetés 

elfogadásra nem került. Újabb tárgyalására a Gazdasági Bizottsági ülést követően kerül sor 

február hónapban. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:                           

 

4/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének beterjesztése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés beterjesztését az 

írásos előterjesztés, és táblázatos kimutatás alapján megtárgyalta. A képviselő-testület az 

önkormányzat 2019. évi költségvetését nem fogadta el, annak újabb körös tárgyalására a 

Gazdasági Bizottsági ülést követően február hónapban kerül sor. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

  Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

  

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa Község 

településkép védelméről szóló 8/2018. (XII.01.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének a Bucsa Község településkép védelméről szóló 8/2018. 

(XII.01.) önkormányzati rendelete módosításáról.  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztálya 

2018. december 11-én szakmai segítségnyújtás keretében tett észrevételt Bucsa Község 

településkép védelméről szóló 8/2018.(XII.1.) önkormányzati rendeletével kapcsolatosan.  

 

A rendelet25. § (2) bekezdése alapján „A határidőre meg nem fizetett településkép-védelmi 

bírság, adók módjára történő behajtásáról a Békés Megyei Kormányhivatal gondoskodik. 

 

Mivel erről nem kell rendelkezni a 25. §. (2) bekezdését hatályon kívül kell helyezni.  

 

A kormányhivatal hatásköre a településképi bírság - és nem a településkép- védelmi bírság - 

adók módjára történő behajtására terjed ki, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 11/C. § (1) bekezdése, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok 

közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. 

rendelet 8. § (1) bekezdése alapján.  

A fent hivatkozott jogszabályi helyeket csak azért hivatkoztam meg, hogy elkülönítsem a 

településképi és a településkép-védelmi bírság jogintézményt és érzékeltessem, hogy adók 

módjára történő behajtás csak a településképi bírság esetében áll fenn, ahol a hatáskörrel 

rendelkező hatóság a kormányhivatal. 

A Tfr. 28. § (4) bekezdése alapján „Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, 

településképi rendelet vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem 

fogadható el, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi 

önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.” 
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A rendelet módosítására a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi szabály - az Ör. 25. § 

(2) bekezdése - hatályon kívül helyezésére van szükség. 
   
Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztés megfogalmazza a rendelet módosításának 

szükségességét. Erre utal az utolsó mondat. 
 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, 

hozzászólása a napirendhez.  
 

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

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község településkép védelméről szóló rendelete 

módosításával egyetért. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község településkép védelméről szóló 

  8/2018. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv) 12. § (2) bekezdés a)- h) pontjaiban kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 

43/A. § (6) bekezdés c) pontjának rendelkezése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben 

eljárva, az állami főépítészi hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Körös-Maros 

Nemzeti Park Igazgatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály valamint a partnerségi 

együttműködésben résztvevők véleményének kikérésével a településkép védelme érdekében a 

8/2018.(XII.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:  

1 § 

(1) Az Ör. 25. § (2) bekezdése hatályát veszti.  

2 § 

 

(1) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  
 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Bucsa, 2019. január 31.  

 

   Kláricz János                            Dr. Nagy Éva 

   polgármester                     jegyző 

Kihirdetve: 2019. február 1. 

         Dr. Nagy Éva 

               jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendeletével módosított 

Bucsa Község településkép védelméről szóló 

a 8/2018. (XI.01.) önkormányzati rendelete módosításához 

 

 

1./ Társadalmi hatás: Jogszabályi lehetőség nyílik az épített környezet esztétikusabb 

alakítására 

 

2./ Gazdasági hatás: Az esztétikusabb környezet a város ingatlanállományának értékét növeli. 

 

3./ Költségvetési hatás: nincs 

 

4./ Környezeti következményei: Az épített környezet kedvezően alakul. 

 

5./ Egészségi következményei: nem releváns. 

 

6./ Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: A bejelentési eljárás rövid 

határidejű, elenyésző többlet adminisztráció jelentkezik.  

 

7./ A megalkotás szükségességei, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 

korábbi szabályozás felülvizsgálata illetve a helyi rendelet megalkotása a módosított 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének jogszabályi kötelezettsége. Annak elmaradása egyrészt mulasztásos 

törvénysértést idéz elő másrészt az a településképi helyi szabályok törvényes betartását 

veszélyezteti. A településkép aktív alakítására csak a jogszabály megalkotásával van lehetőség, 

ennek elmaradása esetén az Önkormányzat befolyásoló szerepe nem érvényesülhet.   

 

8./ Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Mivel 

az Önkormányzat nem alkalmaz városi főépítészt, ezért azt külön kell biztosítani.  

 

Bucsa, 2019. január 31. 

 

 

            Dr. Nagy Éva  

        jegyző 
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4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért 

valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló többszörösen 

módosított 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete 

 

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

Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért 

fizetendő térítési díjakról szóló többszörösen módosított 11/2011.(IV.20.) önkormányzati 

rendelete módosítását. A szociális intézmény is vásárol az önkormányzattól, ott is érinti a 

szerződést. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az intézményi étkeztetés keretében feltüntetett térítési díjak nem 

változtak, csak a kerekítés szabályainak kellett megfelelni.  

A személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások, az Erzsébet-tábori , a dolgozói, a 

vendégebéd, és a kötelezően étkezőkre határoztak meg új díjakat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ez a rendelet 2011 évi rendelet, gyakrabban kell ezt felülvizsgálni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez a rendelet többször is volt módosítva, 2014 évben és 2016 évben is, 

tehát két alkalommal. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, elmondta, hogy a rendelet 

elfogadása után a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel 

megkötött megállapodásban is változni fog az étkezés térítési díja. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzat által 

biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról 

szóló önkormányzati rendelete módosításával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért  

 valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011. (IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. 

tv. 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban:Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) Az Ör. 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(1) A gyermekétkeztetésben, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi térítési 

díjat havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az áfát 

tartalmazzák: 

       

Térítési díjat fizetők köre Intézményi térítési díj  

Óvoda (4-6 év)  

Tízórai                                                      135 Ft/fő/adag 

Ebéd                    235 Ft/fő/adag  

Uzsonna                      65 Ft/fő/adag 

Egész nap                    435 Ft/fő/adag 

Iskola (7-10 év) 

Tízórai                   165 Ft/fő/adag 

Ebéd                                   285 Ft/fő/adag 

Uzsonna                    85 Ft/fő/adag 

Egész nap                   535 Ft /fő/adag 

 

Iskola (11-14 év) 

Tízórai                  195 Ft/fő/adag 

Ebéd                                  335 Ft/fő/adag 

Uzsonna                   95 Ft/fő/adag 

Egész nap                  625 Ft /fő/adag 

 

2.§ 

(1) Hatályát veszti az Ör. 2.§ (1)-(3) bekezdése. 

(2) Hatályát veszti az Ör. 3.§ (1) és (4) bekezdése. 

(3) Az Ör. 3.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„(2) Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások étkezési térítési díja:  

    755 forint/fő/nap 

(3) Erzsébet-tábor keretében napi négyszeri étkeztetést igénybevevők étkezési térítési díja: 

    1690 forint/fő/nap” 

 

3.§ 

 

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

napon hatályát veszti.  

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Bucsa, 2019. január 31. 

 

                               Kláricz János                                                       Dr. Nagy Éva 

                                 polgármester                                                           jegyző  

 

Kihirdetve: Bucsa 2019, január 31. este 18 óra.     

         Dr. Nagy Éva  

                jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálati lap 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 

az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért  

 valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011. (IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása van, a személyes gondoskodás 

körébe tartozó alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díj esetében, és az Erzsébet-tábor 

keretében napi négyszeri étkeztetést igénybevevő keretében bevétel növekedést 

eredményez. 

 

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 esetében a díjemelést kommunikálni kell, a térítési díjat fizetők 

körében. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

 

Magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang megteremtése. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2019. január 31. 

 

 

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 
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5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat által használt 

kormányzati funkció kódokat.  
 

Az önkormányzat fejlesztési pályázatainak pénzügyi elszámolása végett alábbi kormányzati 

funkciók felvétele miatt van szükség a Bucsai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése TOP-1.4.1-

16-BS1-2017-00006 azonosító számú pályázatok kapcsán: 
 

Felvételre kerülő kormányzati funkció: 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása? 
 

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

szavazni, aki a szervezeti és működési szabályzat módosításával egyetért. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 

 

(1) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő 

napon hatályát veszti. 

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Bucsa, 2019. január 31. 

 

 Kláricz János                                             Dr. Nagy Éva 

                                      polgármester                                                       jegyző 

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2019. január 31-én este 18,00 órakor  
 
 

 

       Dr. Nagy Éva  

                                                                                                          jegyző 
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1. melléklet 

 

Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és 

szakfeladatának rendje 

 

Megnevezés:   Bucsa Község Önkormányzata 

Székhelye:   5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

Működési területe:  Bucsa község közigazgatási területe 

Fő tevékenység:  helyi közhatalom gyakorlása 

Jogszabályi felhatalmazás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Vezetője:   a polgármester 

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

Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861 

Adószáma:   15344863-2-04 

KSH száma:   15344863-8411-321-04 

TB. törzsszáma:  00000000071985611 

Pénzügyi körzet: 9112  Bucsa 

KSH területi számjel: 0413471 

Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi 

OEP Kód: 1204 

TEÁOR: 8411 

Számlavezető pénzintézet: Békés Takarék Szövetkezet  

Bankszámla számai, megnevezése:  

Költségvetési elszámolási számla:   54000117-11031215 

Állami hozzájárulás számla:   54000117-11031222 

Munkaügyi Központ támogatás:                 54000117-11031349    

Jövedéki adó beszedési számla:                   54000117-11031356   

Egyéb elkülönített számla (KEOP):            54000117-11031325 

Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):        54000117- 11031332 

Magánszemélyek kommunális adója:         54000117-11031253 

Gépjárműadó:                                               54000117-11031239 

Iparűzési adó:                                                54000117-11031246 

Egyéb bírság beszedési számla:                   54000117-11031260 

Helyi gazdaságfejlesztés (TOP helyi piac)   54000117-11031277 

Pótlék beszedési számla:                               54000117-11031284 

Egyéb idegen bevétel számla:                       54000117-11031301 

Termőföld bérbeadásából származó jöv:    54000117-11031291 

Közigazgatási hatósági eljárási illeték:       54000117-11031318 

MVH kifizetések alszámla:     54000117-11032876 

Talajterhelési díj befizetési számla:    54000117-11037266 

 

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

polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen 

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

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

Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 
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Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok  

2019. február 1. napjától hatályos: 

 

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási   

              tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és – működtetés 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

              kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

042180 Állat-egészségügy 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

             begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület kezelés 

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 

076062 Település – egészségügyi feladatok 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási minta program 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

047120 Piac üzemeltetés 
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Előzetes Hatásvizsgálati lap 

Bucsa Község Önkormányzata  

3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelettel módosított 

14/2014.(XI.11.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

önkormányzati rendelet módosításához 

 

1./ Társadalmi hatások 
 

A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 
 

2./ Gazdasági, költségvetési hatások 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai 

nincsenek. 
 

3./ Környezeti hatások 
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 
 

4./ Egészségügyi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   

 

7./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2019. január 25. 

                  Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 

 

6. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása és elfogadása (Bucsa Község 

Napközis Konyha működésének ellenőrzése, önköltségszámítás rendjének és 

szabályosságának felülvizsgálata) 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a belső ellenőrzési 

jelentések megtárgyalását és elfogadását (Bucsa Község Napközis Konyha működésének 

ellenőrzése, önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálata. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési tervben a 

Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft-ét bízta meg az önköltségszámítás 
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rendjének és szabályosságának felülvizsgálatával, valamint az önkormányzati konyha teljes 

belső ellenőrzésével.   
 

Az önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálatával, valamint az 

önkormányzati konyha teljes belső ellenőrzésével kapcsolatosan készült belső ellenőrzési 

jelentéseket a testületnek elfogadásra javasolja.. 
 

A Szabó Ügyvédi Iroda és a Bucsa Község Önkormányzata között megkötött szerződés 

ellenőrzésére vonatkozóan is elkészült a belső ellenőrzési jelentés.   

 

Ez utóbbi a képviselők részére átadásra kerül, és majd a Gazdasági Bizottság is véleményezni 

fogja. 

 

Megkérte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság 

véleményéről a konyha működésének ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentésről, és az 

önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálatáról készült belső ellenőrzési 

jelentésről. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Az ellenőrzési jelentés elkészült a belső 

ellenőrzést végző Cs.A.Cs. Kft részéről, egyrészt az önköltségszámítás rendjének és 

szabályosságának felülvizsgálatáról a Közösségi ház bérbeadása, és különböző rendezvények 

alkalmával történő használatáról. A Gazdasági Bizottság kéri, hogy készüljön munkaanyag a 

belső ellenőrzés alapján. Vannak olyan események, amikor az ott oktatást, vagy valamilyen 

tevékenységet folytató a résztvevőktől díjazást kér.  

Vannak rendezetlen ügyek is, ezért kéri a Gazdasági Bizottság a munkaanyagot.  

Megkérdezte, hogy ki engedélyezi, hogy milyen rendezvények, alkalmak legyenek a Közösségi 

Házban? Több olyan alkalom is van, akik valamit tartanak.  

A belső ellenőr is azt kéri, hogy vizsgálják ezt felül, a Közösségi ház működésének 

gazdaságosságát. A belső ellenőr is javaslatot tesz a költségekre, a bérleti díjak emelésére a 

várások megtartására, és a lakodalmi rendezvényekre. Ezeken kívül, ha egyéb rendezvény is 

kerülne megtartásra arra vonatkozóan is van javaslat. 

 

Harmati Gyula képviselő: Ide tartozó gondolatot szeretne elmondani a Közösségi Ház 

intézményesítésével kapcsolatosan, de végül ide fognak jutni. Ha intézményesülne a közösségi 

ház, akkor hét alaptevékenység közül kell választani, mit akarnak megvalósítani. A képviselő-

testületnek el kellene dönteni, hogy kiket enged be ingyen, kiket nem, és milyen közösségeket. 

Addig az ott dolgozónak sincs megoldás míg ez nincs eldöntve. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az intézményesítésről a bejelentések keretében kívánt szólni.  

Most amit tárgyalnak, az a belső ellenőrzési anyag. Véleménye szerint munkaanyag kell ezzel 

kapcsolatosan, kéri, hogy a hivatal készítse ezt el.  

Nincs gazdája a területnek, ezért fordulhat elő, hogy mindenki használja. Használni kell, ezért 

van, de legyen rendje mindennek. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy képviselő asszony szerint szertelenül 

használják?  

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint igen, szertelenül használják, de sok mindent 

csak hall, és nem tud alátámasztani, ezért kérné, hogy készüljön munkaanyag.  

 



18 
 

Kláricz János polgármester: Maximálisan egyetért azzal, hogy intézményesített struktúrában 

működjön a Közösségi Ház. 

 

Harmati Gyula képviselő: Egyik része az átalakulásnak az anyagi rész, másik rész a szakmai 

rész, és a végzettség. Nagyon kevés a szakképzett munkaerő, a humán erőforrás.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy annak kezelésére, ami most problémaként 

merült fel meg lehet határozni azoknak a körét, akik díjazás ellenében, illetve díjazás nélkül 

használhatják a közösségi házat?  

 

Harmati Gyula képviselő: Amikor létrehozná a testület az intézményt, akkor kiválasztaná a 

nevét, az alaptevékenységét, és már az elnevezésből adódna minden. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Régen így is volt, de már ezt újra felépíteni nehezebb lesz. 
 

A konyha működésének ellenőrzésével kapcsolatosan megjegyezi, hogy melyek a konyha 

alaptevékenységei, az étel előállítása, értékesítése, rendezvények megtartása, helyiség 

bérbeadása. Ezt kifogásolta a Gazdasági Bizottsági ülésen is. Kötelesek-e a konyhán 

rendezvényt tartani, vagy rendezvényi étkeztetést. Rendje kell, hogy legyen ennek.  

Kiemelné, hogy nagy örömmel vette, hogy az intézményvezető és a szakács szakképesítése is 

rendben van.  

Az önköltségszámítást elvégezték, és ennek megfelelően megtörtént a térítési díj emelés is. 

A belső ellenőrzési jelentésben is az áll, hogy jellemzően a konyha nem vállal rendezvények 

lebonyolítását szabad kapacitásuk terhére, amennyiben a későbbiekben terveznék meg kell 

vizsgálni ennek részleteit. Nem javasolná a rendezvények tartását. 

Érdekesség, hogy a konyhán adott esetben akár előző nap is módosítható az előfizetés. Régen 

nem így volt, előfizettek előre. 

Az intézményfenntartó társulás megszűntetésével és mivel a konyha önálló intézményként 

működik érdemes lenne a konyhát a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda alá felvenni. 

Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a működési engedélyt, és készüljön el a konyha 

szervezeti és működési szabályzata, a dolgozók munkaköri leírását egészítsék ki az ellenőrzési 

kötelezettséggel, valamint szükséges a házipénztár kezelési szabályzat kiegészítése, vagy a 

térítési díj beszedéséről szóló szabályzat elkészítése.  

Az ellenőrzési jelentést jónak tartja, de véleménye az, hogy szigorúan szabályozná, hogy kinek 

lehet ott rendezvényt tartani.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket. A rendezvényi étkeztetés pályázati 

forrásokhoz kapcsolódó étkeztetésre, és a nyári gyermek étkezetéshez kapcsolódott régebben. 

De már nem jellemző, ki is került a rendeletből. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Szabó Ügyvédi Iroda és Bucsa Község Önkormányzata között 

megkötött megállapodással kapcsolatos belső ellenőrzési jelentést most kapták meg, a 

Gazdasági Bizottság a következő ülésen napirendre tűzi, és tárgyalja.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e valakinek még 

kérdése, kiegészítése? Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, hogy az 

előterjesztés szerinti két belső ellenőrzési jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   5/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

A konyha működésének ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cs.A.Cs. Zrt által készített, 

Bucsa Község Napközis Konyha működéséről szóló belső ellenőrzési jelentését. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

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

az önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálatáról készült belső 

ellenőrzési jelentést elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

   

6/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

Önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálatáról készült belső 

ellenőrzési jelentés elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cs.A.Cs. Zrt által készített, 

az önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálatáról szóló belső 

ellenőrzési jelentést.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint   

 

 

7. napirendi pont: Döntés a 2019. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program 

megvalósításához szükséges saját erő biztosításáról 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a döntést a 2019. évi 

Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához szükséges saját erő 

biztosításáról. 

 

A Gazdasági Bizottság is véleményezte a napirendet. Megkérte a bizottság elnökét, 

szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság véleményéről.  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság véleményezte a 2019. 

évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához szükséges saját erő 

biztosításáról napirendet. Tavalyi dolog folytatásáról van szó, tavaly 5 programelem volt, most 

pedig három, a helyi sajátosságokra épülő mintaprogram, a mezőgazdasági mintaprogram és a 

szociális mintaprogram, ez utóbbi magában foglalja a korábbi programelemet is, a közút, 

belvízelvezetés és a bio- és megújuló energiafelhasználása programokat. 

 

A bizottság véleménye témája az volt, hogy az ellenőrzés folyamán megállapításra került, hogy 

a 30 tonna brikett nem készült el, és a betonelemek sem.  

Kéri, hogy az idén nagy figyelemmel legyenek erre, valósuljanak meg.  

 

Kláricz János polgármester: A munkacsoportok átcsoportosításra kerültek, és a Zrínyi utcai 

felújítás alkalmával került felhasználásra a betonelemek. 

A kritikát elfogadja. 
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Földesi Györgyné képviselő: A Zrínyi utcai járdaépítést megnézte, és megállapította, hogy a 

járdaépítés során a kiszedett törmelék még ott maradt.  

Az Árpádsor utcai ház felújításáról is sokat érdeklődött, mennyibe került. Az ott elhelyezett 

átereszeket sem építették be.  

 

Kláricz János polgármester: Az átereszek cserélődtek, nem ugyanaz az áteresz van ott lerakva. 

Több helyre beépítésre kerültek már átereszek.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Széchenyi utcai telek sem került még át az önkormányzat 

tulajdonába, pedig nagy szükség lenne rá, mert például a Bocskai utcán parkoló autók alig 

férnek az iskola előtt.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A Bocskai utcán szűkös a hely, egy autó mellett már nem fér el 

másik autó. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Van parkoló, illetve van lehetőség parkolni az iskola udvaron, de 

nem használják a tanárok.  

  

Kláricz János polgármester: A három programelem közül a Helyi sajátosságokra épülő, és a 

Mezőgazdasági program önerő nélküli, a Szociális mintaprogram tartalmaz saját erőt, amelyet 

az önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére 2.634.265 Ft-ot biztosít, melyről a képviselő-

testület támogató döntése szükséges.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a program elemek terveit 

elfogadja és a Szociális programelemhez szükséges 2.634.265 Ft önerő biztosításával egyetért.  

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   7/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a 2019. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához 

szükséges saját erő biztosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Start Mintaprogram keretében 

tervezett Szociális program megvalósításához szükséges önerőt 2.634.265.- Ft-ot, a 2019. évi 

költségvetésében a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat terhére biztosítja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

8. napirendi pont: Döntés a Térségi együttműködés humán kapacitások fejlesztéséért 

elnevezésű EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú projekt keretében 

megvalósítandó szakmai tevékenységek lebonyolítására, megszervezésére benyújtott 

ajánlatokról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a döntést a térségi 

együttműködés humán kapacitások fejlesztéséért elnevezésű EFOP-3.9.2-16-2017-00041 

azonosító számú projekt keretében megvalósítandó szakmai tevékenységek lebonyolítására, 

megszervezésére benyújtott ajánlatokról. 

 

A Térségi együttműködés humán kapacitások fejlesztéséért elnevezésű EFOP-3.9.2-16-2017-

00041 projekt keretében megvalósítandó tevékenységek szakmai lebonyolítására, szervezésére 

Bucsa Község Önkormányzata három ajánlattevőt kért fel ajánlattételre.  

1./ Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft, (3529. Miskolc, Csabai kapu 9-11.) 
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Ügyvezető: Szabó József 

2./ HospMed Egészségügyi Szolgáltató Kft, (3529. Miskolc, Apáczai Csere János utca 3. 

Ügyvezető: Kálmán Zsolt 

3./ OpenMmed Egészségügyi Marketing Szolgáltató Kft, (4025. Debrecen, Vásáry István 

utca 7. 3. em.2. 

Ügyvezető: Lukács Tamás  
 

Ajánlatok értékelésénél a legalacsonyabb ajánlati ár illetve a tartható határidő az irányadó. 
 

Tevékenységek megvalósítására 2019. február 01 – 2019. november 30-ig megszabott 

határidő vállalható!   

A beérkezett ajánlatok érvényesek. 

Ajánlatok összesítése:  

1./ Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft ajánlata:    6.970.000.- Ft 

2./ HospMed Egészségügyi Szolgáltató Kft ajánlata:   7.400.000.- Ft 

3./ OpenMmed Egészségügyi Marketing Szolgáltató Kft ajánlata:   7.100.000.- Ft 

 

Beérkezett ajánlatok az EFOP 3.9.2-16-2017-00041 projekt támogatási szerződésében erre 

szakmai tevékenységekre tervezett 100%-ban finanszírozott támogatás terhére vállalandó 

kötelezettség. Ennek értelmében és a beérkezett ajánlatok ismeretében a legalacsonyabb 

ajánlattevővel kötött szerződés az önkormányzat részéről további önerő vállalását nem teszi 

szükségessé. 

 

Javasolja, hogy a legalacsonyabb ajánlattevővel kössön szerződést az önkormányzat.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A projekt százszázalékos támogatottságú, 2019. február 1-jétől 

november 30-ig kell megvalósítani, és a Pszichiátriai Intézet a megvalósító, hogyan került 

kapcsolatba ezzel a kft-vel az önkormányzat? 

Több millió forintról van szó. Angol nyelvvizsgára történő felkészítésről is szó van benne, erre 

is van 1.524.000 Ft, két fő. Megkérdezte, hogy ki ez a két fő. 

 

Kláricz János polgármester: A meghívott szereplők, illetve szolgáltatók a többi EFOP-os 

programban is résztvevők, azért ők kerültek meghívásra. Az angol nyelvvizsgára még nincs 

kiválasztott, de mindenképpen diákok lesznek. 

Megkéri a kulturális bizottságot, hogy nyújtson segítséget ebben.  

Továbbá az általános iskola segítségét is kéri a tanuló kiválasztásában, de középiskolásokat is 

be lehet vonni a pályázatba. Előzetesen fel kell mérni, hogy ki az a tanuló, akinek a 

későbbiekben nagy szüksége lesz erre. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Minél hamarabb elkezdik az angolt tanítani, annál hamarabb 

megtanulnak a gyerekek, olyan képlékeny az agy még kisebb életkorban. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, kiegészítése? 

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

szavazni, aki egyetért azzal, hogy a Térségi együttműködés humán kapacitások fejlesztéséért 

elnevezésű EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó 

tevékenységek lebonyolítására, megszervezésére benyújtott ajánlatokról – a legalacsonyabb 

ajánlattevő Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft-vel kössön szerződés az önkormányzat (3529. 

Miskolc, Csabai kapu 9-11.) Ügyvezető: Szabó József. Ajánlata: 6.970.000.- Ft. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   8/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Térségi együttműködés humán kapacitások fejlesztéséért elnevezésű EFOP-

3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

lebonyolítására, megszervezésére benyújtott ajánlatokról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi együttműködés humán kapacitások 

fejlesztéséért elnevezésű EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számú projekt keretében 

megvalósítandó szakmai tevékenységek lebonyolítására, megszervezésére ajánlattétel kérte fel 

az alábbi szervezeteket: 

1./ Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft, (3529. Miskolc, Csabai kapu 9-11.) 

Ügyvezető: Szabó József, 

2./ HospMed Egészségügyi Szolgáltató Kft, (3529. Miskolc, Apáczai Csere János utca 3. 

Ügyvezető: Kálmán Zsolt, 

3./ OpenMmed Egészségügyi Marketing Szolgáltató Kft, (4025. Debrecen, Vásáry István 

utca 7. 3. em.2. 

A felhívásban kitűzött határidőre beérkezett mindhárom ajánlat, melyek közül mindhárom 

érvényes.  

A legalacsonyabb ajánlattevő: 1./ Pszichiátriai Intézet Nonprofit Kft, (3529. Miskolc, 

Csabai kapu 9-11.) Ügyvezető: Szabó József. 

Ajánlata: 6.970.000.- Ft. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

9. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi I. félévi 

Munkaterve elfogadása 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi I. félévi Munkaterve elfogadását. 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van hozzászólása?  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A képviselő-testületi ülések kezdete 16,00 órától felelne meg.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A júliusra tervezett határszemlét javasolja átírni 

településszemlére. Utakat, járdákat, házakat vegyék szemügyre. 

 

Kláricz János polgármester: Rendben elfogadja a javaslatot.  

Az ülések idejének meghatározásában is fognak találni közös megoldást.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi I. félévi Munkatervét elfogadja. 
 

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

ellenszavat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   9/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi I. félévi Munkaterve 

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testület 2019. évi I. 

félévi Munkatervét.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. évi I. félévi Munkaterve 

 
FEBRUÁR 

 

2019. február 21-én (csütörtökön) délután 15,00 órától  

Bucsa és Kertészsziget község Önkormányzatának Képviselő testületeinek együttes ülése: 

 

1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

   Csordás László polgármester 

   Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 

2019. február 21-én (csütörtökön) délután 15,30 órától  

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő testületének ülése: 

1./  Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2019. 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 szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

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

cafetéria-juttatásról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



24 
 

MÁRCIUS 

2019. március 28-án (csütörtökön) délután 15,00 órától Bucsa Község Önkormányzata Képviselő- 

testületének ülése: 

Napirendek: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló 

3./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapításáról  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a 2019. évi Kulturális Programtervről 

 Előadó: Harmati Gyula a KSK Bizottság elnöke 

 

5./ Bejelentések 

 

 Egyéb utólag javasolt napirendek:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

ÁPRILIS 

 

2019. április 25-én (csütörtökön) délután 15,00 órától  

Bucsa és Kertészsziget Község Önkormányzatainak Képviselő-testületeinek együttes ülése 

Napirendek: 
 

1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése végrehajtásának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Csordás László polgármester 

2./ Egyebek 

 

2019. április 25-én (csütörtökön) délután 15,30 órától Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletének 

elfogadása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Döntés arendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás pályázaton való részvételről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Egyebek 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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MÁJUS 

2019. május 30-án (csütörtökön) délután 15,00 órától Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Beszámoló a közrend és közbiztonság 2018. évi helyzetéről Bucsa községben 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2018 évben végzett 

munkájáról 

 Előadó:Kláricz János polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2018 évi munkájáról 

 Előadó:Kláricz János polgármester 

 

5./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi feladatokról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ A gazdasági társaságokról szóló beszámoló, tájékoztató 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó:Kláricz János polgármester 

 

8./ Egyebek 

 

 Egyéb utólag javasolt napirendek: …………………………………….………….…………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………… 

 

JÚNIUS 

 

2019. június 27-én (csütörtökön) délután 15,00 órától Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi II. félévi Munkaterve elfogadása 

 

2./ Bejelentések  

  

3./ Településszemle 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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10. napirendi pont: A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a 2019. évi közbeszerzési 

terv elfogadását. Most még szennyvízberuházás van a tervben, amennyiben változás lesz, akkor 

módosítani szükséges. 

A közbeszerzési anyag összeállt, de még tárgyalások vannak folyamatban. 

Más egyéb futó, közbeszerzési eljárás alá tartozó projekt nincsen.  

  

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

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2019. évi közbeszerzési 

tervet elfogadja.   

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   10/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Terve elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a 2019. 

évi közbeszerzésekről a 2015. évi CXLIII. törvény alapján összeállított 2019. évi 

közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

A közbeszerzés tárgya 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás típus 

Eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

Sor került-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

I. Árubeszerzés      

      

II. Építési beruházás      

KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 

„Bucsa, Ecsegfalva és 

Kertészsziget települések 

szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása” 

uniós nyílt 

Kbt. II része 

szerinti 

közbeszerzéses 

nyilvános 

eljárás 

2019.II. negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

III. Szolgáltatás-megrendelés - - - - - 

IV. Építési koncesszió - - - - - 

V. Szolgáltatási koncesszió - - - - - 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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 11. napirendi pont: A Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési 

határidejének módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a Bucsa Sport 

Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési határidejének módosítását. 

 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy legyenek bizalommal a sportegyesület felé, és a 

visszafizetési határidőt még egy alkalommal hosszabbítsák meg. Jelentős fejlesztések voltak a 

sporttelepen, nemcsak pályázatokból, hanem egyéb támogatásokból is, és a sporttelepen 

színvonalas körülmények között tudja a település sportolni vágyó lakosait kiszolgálni. 

Az írásos kérelemben az indoklást olvashatják a képviselők. A TAO-s pályázatban a parkolót 

szeretné a sportegyesület felújítani, ez is a lakossági fogja szolgálni. A támogatások jelenleg 

tolódnak. 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Két éve tolódik a kölcsön visszafizetésének határideje. Szeretne 

tájékoztatást kapni a sportegyesület anyagi helyzetéről, mik a sarokszámok, eredmény 

kimutatást, vagy főkönyvi kivonatot.  

Mindig volt egy indok a visszafizetés eltolódására, mindig volt egy újabb pályázat. Nem biztos 

benne, hogy ha most ez lefolytatódik, akkor nem lesz egy újabb tolódás. Véleménye szerint 

anyagilag nem állhat jól a sportegyesület, vagy a következő pályázat mindig az adott kölcsönből 

finanszírozódik tovább? Annak örülne, ha már letisztázódna az adósság. A sportegyesületnek 

is jó lenne, és az önkormányzat részére is visszafizetődne. 

 

Kláricz János polgármester: El kell fogadnia a kritikát. A kölcsönt 2017. évben kapta a 

sportegyesület. Ezzel együtt mégis kérné, hogy a testület járuljon hozzá a visszafizetési határidő 

meghosszabbításához 2019. május 31. napjáig.  

A képviselő-testületi előtt be szeretné mutatni azokat a TAO-os pályázatokat, amelyekből 

megvalósultak a fejlesztések. Ebből ki fog derülni, hogy jelentős forrást tett ezekhez a 

pályázatokhoz a sportegyesület is, hiszen 10 millió forintos önerő is lett hozzátéve ezekhez a 

fejlesztésekhez, reméli, hogy ez megnyugvást tud hozni az alpolgármester úr irányába.  

Nem szeretné, hogy akár a személye, akár a sportegyesület rosszabb megítélés alá kerülne 

emiatt.  

Jelenleg is van pénzkészlete a sportegyesületnek, de szeretné május 31. napjáig visszafizetni a 

kölcsönt.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Dózsa György utcában elkészült az aszfaltút, de a két oldalán 

még nincsen feltöltve, nem lehet megfelelően közlekedni, kellene hogy legyen kétoldalt egy 

leállás. A kérelemben 430 m2 térkő építését tervezik. Nem zavarja ez a község lakosságát?  

 

Kláricz János polgármester: A 430 m2 a parkoló kialakítását jelenti. 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Megkérdezte, hogy a sportegyesület milyen formában 

foglalkoztatja sportpályánál dolgozókat? 

 

Kláricz János polgármester: Nem, a sportegyesület a különböző programjainak lebonyolítását 

társadalmi tevékenységként látja el, ezek nincsenek bérezve. A sportegyesület az 

infrastrukturális fejlesztéseket végezte el. Az önkormányzat nem tudna a TAO-os pályázatokon 

részt venni, ezeken a sportegyesület tud támogatásra pályázni.  

Le kell a későbbiekben tisztázódnia annak, hogy a fejlesztésekből megvalósult eszközök, 

tárgyak átkerüljenek az önkormányzat vagyonelemei közé.  
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Az MLSZ egyébként előírja azt, hogy a sportesemények megvalósításához milyen kötelező 

eszközökkel kell rendelkeznie egy pályának ahhoz, hogy a megfeleljen. 

 

Kéri a képviselők támogatását.  

 

Bejelenti érintettségét, mivel a Bucsa Sport Egyesület elnöke.  

 

Egyben kéri a szavazásból való kizárást.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

    

11/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa Sport Egyesület elnöke Kláricz János szavazásból  

történő kizárása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a érintettség miatt Kláricz János 

polgármestert a Bucsa Sport Egyesület részére nyújtott kölcsön visszafizetése 

határidejének módosítása döntésből kizárja, mivel Kláricz János polgármester az egyesület 

elnöke.  

Felelős: Fenyődi Attila alpolgármester 

Határidő: azonnal, és értelem szerint 

 

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

a Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési határidejének módosítását 

elfogadja, és 2019. május 31. napjáig határozza meg. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagjából a szavazásban részt vesz 

5 képviselő. 

A szavazás aránya: 3 igen szavazattal, 2 ellenében tartózkodás nélkül Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a következő határozatot hozta: 

 

   12/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat  

A Bucsa Sport Egyesület részére adott kölcsön visszafizetési  

határidejének módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Sport Egyesület részére a 

31/2017.(III.30.) KT határozat számú döntésével adott 3.500.000 Ft kölcsön visszafizetési 

határidejét a Bucsa Sport Egyesület elnöke kérésére módosítja, és 2019. május 31. 

napjában határozza meg. 

Felelős: Fenyődi Attila alpolgármester 

Határidő: azonnal, és értelem szerint 

 

12. napirendi pont: Tájékoztatás a Modern Falvak programról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a tájékoztatást a 

Modern Falvak programról. 

 

A Modern Falvak program várhatóan 2019. februárjában több fejlesztési lehetőséget nyit meg 

településünk számára.  
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Ezek előkészítésével kapcsolatban folynak egyeztetések a projekt lebonyolításával foglakozó 

szervezetekkel, de az információ hiánya miatt konkrét fejlesztések még nem kerültek 

meghatározásra.  

 

Komplett, vagy konkrét anyag még nem készült el, a kiküldött anyag azért került a testület elé, 

hogy tájékozódjanak a pályázati lehetőségekről.  

Nagyon rövid határidővel lehet majd a pályázatokat benyújtani, 60 napon határidővel.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Több olyan terület van, amire érdemes lenne pályázni.  

 

Kláricz János polgármester: Vannak olyan területek, ahol azonban nem tud az önkormányzat 

pályázni, vagy nem felel, meg ilyen a tanyagondnoki szolgálat.  

 

Elgondolkodtató a bölcsőde fejlesztés, a szolgálati lakás program is fontos terület, illetve az 

orvosi rendelő fejlesztés, a temető fejlesztés.  

Nem lehet tudni konkrétan mit takar a helyi identitástudat fejlesztés. 

Nagyon át kellene gondolni a bölcsőde üzemeltetést, hiszen a településen már több éve 

meghaladja a 3 éven aluli gyermekek száma a 40 főt. Ebben a projektben 100 %-os 

finanszírozású lenne a beruházás. A belterületi járdák felújítása is nagyon fontos.  

Jó lenne, ha valamilyen prioritást meghatározna a képviselő-testület, mert valamilyen költsége 

is lehet a pályázat kidolgozásának. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Mindenképpen a képviselő-testületnek kell meghozni a döntést a 

benyújtani kívánt pályázatról. 

 

Kláricz János polgármester: Mindenképpen erről van szó. 

Megbeszélést igényel, ezért van most is napirenden a téma.  

 

A későbbiekben is napirendre kerül ez a téma, kéri a képviselőket, hogy informálódjanak a 

Modern Falvak programról. Prioritást is fel kell állítani, illetve át kell gondolni, hogy milyen 

kiírásnak felel meg az önkormányzat, ezt szerette volna tolmácsolni. 

 

Lezárja a napirendet, döntés, határozathozatal nélkül. 

  

13. napirendi pont: A polgármester előző évben igénybe vett szabadság mértékének 

megállapítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot a polgármester 

előző évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítását.  

 

A polgármester előző évben igénybe vett szabadság mértékét az előterjesztés tartalmazza.  

 

Kérte a képviselőket, állapítsák meg a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának 

mértékét. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavaz ni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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13/2019.(I.31.) Képviselő-testületi határozat 

A polgármester előző évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János polgármester 2018 évben 

igénybe vett szabadságának mértékét az alábbi részletezéssel elfogadja: 

Szabadság kezdete: Szabadság vége: Igénybe vett napok száma: 

2018.01.02. 2018.01.29. 20 

2018.06.11. 2018.06.15 5 

2018.08.16. 2018.08.17 2 

2018.08.22. 2018.08.23. 2 

2018.09.26 2018.09.26 1 

2018.09.28. 2018.09.28. 1 

Mindösszesen:  31nap 

2018. évben igénybe vehető szabadsága : 2017. évi áthozat       20 nap 

                  2018. évi alapszabadság      25 nap 

                  2018. évi pótszabadsága      14 nap 

_______________________________________________________________________ 

Mindösszesen:              59 nap 

Kláricz János polgármesternek 2019.évre 28 nap szabadság áthozata keletkezett. 

Felelős:  Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: Értelem szerint 

 

14. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a bejelentések napirendi pontot. Kérte a képviselők 

szíves hozzászólásait.  

 

Bejelentette, hogy „Bucsa Községért” díjra két képviselőtől érkezett felterjesztés.  

Földesi Györgyné képviselő „Bucsa Községért” kitüntető díjra felterjesztésben Balogh 

Lászlóné (Bucsa, Alkotmány u. 2.) nyugdíjas pedagógust. 

Harmati Gyula „Bucsa Községért” kitüntető díjra terjesztette fel Vida Sándor, és Finta Sándor 

nyugdíjas pedagógust.  

Felkéri a Kulturális Bizottság elnökét, szíveskedjen a felterjesztéseket a bizottság a 

meghatározott határidőre véleményezni, és javaslatot tenni a képviselő-testület felé a döntés 

meghozatalához. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A Református Egyház részére a templom felújítására nyújtott 

2.000.000 Ft-os kölcsön visszafizetési határideje hosszabbítását szeretné kérni, mert még nem 

kapta meg az egyházközség a beruházásra fordított támogatást, a saját erő rész biztosítására van 

egy hitele az egyháznak a takarékszövetkezetnél, a részletek visszafizetése zajlik, illetve újabb 

gyűjtésbe kell kezdeni az egyházközségnek. 

Nem kérte napirendre, mert előzetesen a Gazdasági Bizottság véleményét szeretné kikérni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A bejelentések keretében szeretné elmondani, hogy a közösségi 

ház intézményesítését fontosnak tartja, de ugyanolyan fontos az egészségügy is, és a temető is. 
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A belső ellenőrzés részére feladatot szeretne adni, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 

kintlévőségeinek vizsgálatát, különösen azt, hogy a képviselő-testület átadja a helyi adóhatóság 

részére a behajtható kintlévőségeket. 

 

Kláricz János polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy az a döntés nem egybehangzó döntés 

volt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Lehallgatná, hogy milyen döntést hozott a testület.  

 

Milyen pályázatot nyert az önkormányzat a könyvtárhoz, mert színházlátogatások vannak 

szervezve, és a 16 személyes autóbuszt is biztosítja az önkormányzat.  

 

Kláricz János polgármester: Ezek futó projektek keretében programlehetőség. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint a piac nem fog elkészülni időben, ott kötbért 

kell érvényesíteni, mert ki fognak futni az időből. Úgy érzi nem fog elkészülni 

 

Kláricz János polgármester: A vállalkozót köti a határidő. A kötbér a kisebb probléma, az a 

nagyobb probléma, hogy magát a pályázati támogatást fogja az önkormányzat elveszíteni. 

Április 30 az utolsó határidő. Ez valóban probléma lehet.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A gyümölcsfa árajánlatokat nem tudja megvizsgálni, mert nem 

volt három árajánlat.  

 

A mozgáskorlátozottak irodája még nem készült el.  

 

A Dózsa György utcáról már volt szó, mert az elkészült aszfaltút szélei nem lettek feltöltve 

kaviccsal. 

 

A költségvetésnél megtárgyalták, hogy a készüljön munkaanyag a közterület használati 

díjakról, a kamionparkoló, a földbérletek ... stb. 

 

A Széchenyi utcai ingatlan még nem került az önkormányzat tulajdonába, hiányzik még ehhez 

egy aláírás, tegyék rendbe. 

 

A Hunyadi utcán az út szélén szemét van, szeretné ha elkerülnének onnan, régóta emlegeti már 

ezt a problémát. 

 

Továbbra is javasolja, hogy foglalkozzanak a témával és intézményesíteni kell a művelődési 

házat.  

 

A sportkör kisbuszának bérletéről nem hallottak híreket az alpolgármester úrtól.  

 

Kláricz János polgármester: A gyümölcsfa beszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsájtott 

három ajánlat, attól hogy formailag eltérő még három ajánlatnak minősül. Azok tartalmilag 

összehasonlíthatóak és a legolcsóbb ár meghatározható. 

 

A kisbusz bérletével kapcsolatosan voltak előrelépések, de a könyvvizsgáló úr nem megfelelő 

dokumentumot állított ki. Még egyszer elkészíttetik ezt a dokumentumot.  
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A művelődési ház intézményesítését javasolja kidolgozni, készítsék el, hozzák a testület elé.  

A Széchenyi utcai ingatlan ajándékozásával kapcsolatosan el kell menni Budapestre az egyik 

tulajdonoshoz személyesen, jövő héten megpróbálják elérni a tulajdonost, hogy az aláírás 

megtörténhessen. 

 

A mozgáskorlátozottak irodája elkészítését szorgalmazni fogja.  

 

Kettő EFOP-os konzorciumi pályázatban is van lehetőség színházlátogatásra és ehhez az 

utaztatáshoz autóbuszt is biztosít az önkormányzat. 

 

Javasolja, hogy később még beszélgessenek arról, hogy milyen témakörök kerüljenek bele a 

belső ellenőrzések körébe. 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: A művelődési ház közintézménnyé válását hogyan kell 

előkészíteni?  

 

Ha most is csak beszélnek erről, de nem tesznek konkrét lépéseket, akkor nem valósul meg. 

Kláricz János polgármester: Egy költségvetést kell készíteni hozzá és utána lehet továbblépni. 

 

Harmati képviselő úrnak vannak már a szakmai, szervezeti kialakításra felépített anyaga.  

Ez elég komplex feladat, rá kell szánni az időt. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Kéri, hogy a közmunka programban a munkát irányító figyeljen 

oda a helyes időzítésre, mert pl. a Szondi utcában végzett betonozás meghámlott, mert már 

fagyos időszakban készítették. Figyelni kell erre.  

 

A másik kérése az Idősek Napközi Otthonában nincs meleg víz, kettő bojler van, és egyik sem 

jó. Véleménye szerint ebben az intézményben szükség van a melegvízre, mosogatás, vagy 

fürdetés szempontjából. Ne hanyagolják el. 

 

Kláricz János polgármester: Egyetért, és már jelezte az intézményvezető, de nemcsak a 

bojlernek van hibája, hanem villamos vezeték probléma is van. Intézkedni fog a javítás felől. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A katolikus templom alszámlát fog nyitni a szervezet javára és a 

katolikus templom megmentésének támogatására, amíg megfelelő pályázat lesz, itt gyűjtik a 

pályázati önerőt.  

Továbbá javasolja, hogy keressék fel a katasztrófavédelmi igazgatóságot, hogy egy „gyakorlat” 

keretében vegyék ki a toronyból az odanőtt fát.  

 

Továbbá az óvodás szülőknek volt egy kérése, március 9-én az óvodásokat szeretnék átvinni 

Karcagra, 26 fő lenne a legtöbb gyerek résztvevő, de még lennének felnőttek is. A gyerekeknek 

szóló ALMA együttes koncertre szeretnének átmenni.  
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Kláricz János polgármester: A gépjármű irányító kollegával megbeszélik, hogy milyen 

lehetőségek vannak a szállításra.  

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 17,30 órakor bezárta.  

 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester            jegyző 
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