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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-3/2022. ikt.sz. 

3. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27-én 

(csütörtökön) délután 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Fenyődi 

Attila, Juhász Sándor, képviselők. 
 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Márki Tiborné képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

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

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

részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.  

Hiányzik 2 fő képviselő. Ők távolmaradásukat előre jelezték. 

A határozathozatalban részt vesz 5fő. 

Ismertette a napirendi pontokat:  
 

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

intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 Előadó: Harmati Gyula alpolgármester 
 

3./ Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja változása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Döntés a 2022. évi belső ellenőrzésre tett árajánlat elfogadásáról Bucsa Község 

Önkormányzatánál és a Kóti Árpád Faluház és Könyvtárnál 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba 

adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi I. félévi Munkaterve 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

7./ A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

8./ Tájékoztatás a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékéről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 
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9./ A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 
 

10./ 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 jelen lévő 5 tagja 5 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: Ismertette az első napirendi pontot a tájékoztatást a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 

 

Szeretné megjegyezni, hogy január hónapban folyamatosan projekt zárások zajlanak. 

 

Tájékoztatta a képviselő társakat, hogy a szociális célú tűzifa kiosztása rendben megtörtént a 

jogosultak részére. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A szociális célú tűzifa elszámolásához is megérkezett a dokumentáció, a 

jövő hét folyamán az ehhez kapcsolódó elszámolás megkezdődik.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. A kiosztásnál a Bucsai Agrár Kft.-től 

kapott segítséget az önkormányzat, ezt a jövőben külön meg fogják köszönni.  

 

Január hónapban minden pályázati kiírás megnyílt, amit az idei évben terveztek. Az egyik ilyen 

a csapadékvíz projekt folytatása, az az második üteme. Ez a Kossuth utcát érintené és a Kanizsai 

utcai vízelvezető árkok rekonstrukcióját, ezzel lesz teljes a község csapadékvíz elvezetése. 

 

Egy kommunális gép beszerzésére szóló pályázat benyújtását is tervezi az önkormányzat. 

Ennek elsődleges célja, hogy a keskeny forgalmú közterületeken téli karbantartású 

munkálatokat tudjanak végezni, mint például az utak sózása, hó eltakarítása. 

Ezzel a projekttel párhuzamosan zajlik a ravatalozó felújítása előkészítése, a Bocskai utcai 

szolgálati lakás energetikai korszerűsítése előkészítése, illetve a Petőfi utcai volt iskola épület 

felújítása előkészítése. 

 

2022. március 6-ig kell benyújtani az új orvosi rendelő építésére szóló pályázatot. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Földesi Györgyné képviselő: Sokat beszélték, sőt falubejáráskor is jól látták, hogy sok a 

tennivaló a faluban. Az erre irányuló munka jelenleg kevés. Részletesebben kell beszélni egy-

egy feladat folyamatáról, hol tart, el lett-e végezve, stb. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte képviselő asszony hozzászólását. 
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Megkérdezte a képviselő társakat van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

4/2022.(I.27.) 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 

 

Kláricz János polgármester: A második napirendi pontnál az előterjesztő Harmati Gyula 

alpolgármester úr lenne, de mivel nincs jelen az ülésen ezért szeretné kérni, hogy a napirendi 

pontot jegyző asszony terjessze elő.  

 

2.napirendi pont: Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Előterjesztette a második napirendi pontot a Kláricz János főállású 

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról. 

A keddi Gazdasági és Kulturális Bizottsági ülésen a tagok már tárgyalták a napirendi pontot. 

Akkor elfogadásra javasolták a Képviselő-testület felé. Gyakorlatilag a jogszabály módosítása 

hozta ezt a változást, amelyet a törvény előír, de a Képviselő-testületnek is döntést kell hozni 

róla. Megkérdezte ezzel kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Kláricz János polgármester: Annyit szeretne hozzászólni, hogy teljesen váratlanul érte az 

illetményváltozás. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem érti, hogy miért kell megszavazniuk, amikor törvény írja elő 

a módosítást. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ezzel kapcsolatban jó maga is megkereste a kormányhivatalt, ott 

megerősítették, hogy kell egy testületi döntés róla.  

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

 

Kláricz János polgármester: Érintettségét jelzi. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Kérem a képviselő-testület jelenlévő tagjait, hogy a polgármester 

szavazásból való kizárásáról dönteni szíveskedjenek.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal döntött 

Kláricz János polgármester szavazásból történő kizárásáról.  
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Dr. Nagy Éva jegyző: Kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja 

Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítását. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

5/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János főállású polgármester 

illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:  

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a megyei jogú város 

polgármestere, kerületi önkormányzat polgármestere illetményének 60%-a a 2001-5000 fő 

lakosságszámú település polgármestere esetében, azaz 1 300 000 Ft x 0,60 =  780 000 Ft. 

A 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdés kimondja, hogy a főállású polgármester 

havonta az illetményének 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, azaz 

780 000 x 0,15 = 117 000 Ft. 

A polgármester illetményre és költségtérítésre a megbízatásának időtartamára jogosult.   

Felelős: alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.napirendi pont: Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja változása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette harmadik napirendi pontot Harmati Gyula 

alpolgármester tiszteletdíja változását. 

 

Alpolgármester úr esetében a Képviselő-testület által megállapított eredeti százalékos 

arányaitól nincs módosítás, de mivel a polgármester illetményéhez van a bér viszonyítva, ezért 

itt is automatikus emelkedést jelent. Kizárólagosan csak az előterjesztésben szereplő tételeket 

érinti a változás. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Itt már a Képviselő-testület a döntéshozó. Azt megkérdezné, hogy 

a többi öt képviselőt miért nem érinti a változás? Az országgyűlési képviselők kaptak 

béremelést, ezt követően a városi polgármesterek is, majd a kis települések polgármesterei is. 

 

Kláricz János polgármester: Most készítik elő a költségvetést, amiben megnézik, hogy a 

képviselők tisztelet díját hogyan tudnák módosítani. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Erről dönteni kell és a költségvetést is ennek függvényében kell 

elkészíteni. 

 

Kláricz János polgármester: Erről dönthetnek, de erről rendelet-módosítás vagy új rendelet kell, 

mivel a képviselők tisztelet díját helyi rendeletben szabályozzák, nem törvényileg. 

 

Földesi Györgyné: Javasolja, hogy a következő ülésen döntsenek a képviselők tisztelet díjának 

változásáról, olyan százalékos arányban, ahogy a polgármester illetménye növekedett azaz 

30%-kal. Illetve most hozzanak döntést arról, hogy a képviselők tiszteletdíjának 30 %-os 

emelésének lehetőségét vizsgálják meg és dolgozzák ki a következő ülésig, ahhoz, hogy a 

rendeletmódosítás végbemehessen. 
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Kláricz János polgármester: Egyetért, javasolja, hogy először ezt vegyék fel napirendre, arról 

döntsenek, majd számos határozatot hozzon a képviselő-testület a képviselők tiszteletdíja 

emeléséről szóló rendelet előkészítésére szólóan. 

A napirendet lezárná mivel a harmadik napirendi pontot tárgyalják, amely Harmati Gyula 

alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének változása, ez a döntés következik. 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

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

jelezze, aki elfogadja Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja változását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

6/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének változása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Harmati Gyula alpolgármester (lakcím: 

5527. Bucsa, Munkácsy u. 4.) a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése 

valamint a 80.§ (2)- (3) bekezdés alapján 175 500 Ft-ban állapítja meg. 

Költségtérítését: 26 325 Ft állapítja meg. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz János polgármester: Visszatért a képviselők tiszteletdíja emelésére vonatkozó javaslat 

napirendek közé történő felvételére. A javaslat az emelésre vonatkozó rendelet módosítás 

kidolgozására elhangzott.  

Javasolta, hogy vegyék napirendre a képviselők tiszteletdíja emelésére szóló napirendet. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a 

képviselők tiszteletdíjának emelésére szóló javaslat napirendre kerüljön. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a képviselők tiszteletdíja emelésére vonatkozó 

javaslat napirendi pontok közé történő felvételével 4. napirendi pontként és a módosított 

napirendirendet az alábbiak szerint fogadja el: 
 

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

intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

2./ Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról 

 Előadó: Harmati Gyula alpolgármester 

3./ Harmati Gyula alpolgármester tiszteletdíja változása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

4./ Javaslat a képviselők tiszteletdíjának emelésére  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

5./ Döntés a 2022. évi belső ellenőrzésre tett árajánlat elfogadásáról Bucsa Község 

Önkormányzatánál és a Kóti Árpád Faluház és Könyvtárnál 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

6./ Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba 

adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

7./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi I. félévi Munkaterve 

elfogadása 
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 Előadó: Kláricz János polgármester 

8./ A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

9./ Tájékoztatás a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékéről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

10./A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

11./ Bejelentések 

 

4. napirendi pont: A képviselők tiszteletdíja emelésére vonatkozó javaslat 

 

Kláricz János polgármester: Elhangzott, hogy a képviselők tiszteletdíja emelésére vonatkozóan 

dolgozzanak ki javaslatot, a külön rendeletben szabályozott képviselők tiszteletdíja kerüljön 

módosításra.  

 

Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e a javaslattal, azzal, hogy a képviselők 

tiszteletdíjának 30 %-os emelésére szóló javaslatot dolgozzák ki, amennyiben annak pénzügyi, 

gazdasági lehetősége adott, úgy Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése 

tervezetébe kerüljön beépítésre, és a külön rendeletben szabályozott a képviselők és bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tervezetét a jegyző a következő 

ülésre készítse el. 

Amennyiben egyetértenek kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

7/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Javaslat a képviselők tiszteletdíjának emelésére 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a képviselők tiszteletdíjának 

30 %-os emelésére szóló javaslatot dolgozzák ki, amennyiben annak pénzügyi, gazdasági 

lehetősége adott, úgy Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése tervezetébe 

kerüljön beépítésre, és a külön rendeletben szabályozott a képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tervezetét a jegyző a következő ülésre 

készítse el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Döntés a 2022. évi belső ellenőrzésre tett árajánlat elfogadásáról Bucsa 

Község Önkormányzatánál és a Kóti Árpád Faluház és Könyvtárnál 

 

Kláricz János polgármester: Ismertette a következő napirendi pontot, a döntést a 2022. évi belső 

ellenőrzésre tett árajánlat elfogadásáról Bucsa Község Önkormányzatánál és a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtárnál. 

A javaslat szerint Bucsa Község Önkormányzatánál az önkormányzat beszerzési 

szabályzatának és ennek alapján kötött szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzése lesz 4 nap, 

35.000.- Ft / nap, összesen: 140.000.- Ft 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel 

jelezze, aki elfogadja a döntést a 2022. évi belső ellenőrzésre tett árajánlat elfogadásáról Bucsa 

Község Önkormányzatánál. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 8/2022.(I.27.) Képviselő-testülti határozat 

 A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlat elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzata vonatkozásában 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi 

belső ellenőrzésére adott 140.000.- Ft-os árajánlatot javasolja elfogadni: 

Bucsa Község Önkormányzata 

Az Önkormányzat beszerzési szabályzatának  

és ennek alapján kötött szerződések  

szúrópróbaszerű ellenőrzése      4 nap   140.000.- Ft 

Bucsa Község Önkormányzata összesen:      140.000.- Ft 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár vonatkozásában az ingatlan hasznosításának (bérlei díj) ellenőrzése lesz 2 nap, 

35.000.- Ft/nap, összesen: 70.000.- Ft. 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  
 

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

jelezze, aki elfogadja a döntést a 2022. évi belső ellenőrzésre tett árajánlat elfogadásáról a Kóti 

Árpád Faluház és Könyvtárnál. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

9/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

 A 2022. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására adott árajánlat elfogadása 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár költségvetési szervek vonatkozásában 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi 

belső ellenőrzésére adott 70.000.- Ft-os árajánlatot javasolja elfogadni: 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár az ingatlan hasznosításának 

(bérleti díj) ellenőrzése      2 nap   70.000.- Ft 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár összesen:      70.000.- Ft 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: Beszámoló elfogadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által 

ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a beszámolót elfogadása 

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba adásról szóló szerződésben 

foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről. 

A tavalyi évben fordultak kérelemmel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a régi 

tejcsarnok kapcsán, mivel a hasznosításánál maga a bérbeadás nem volt része a 
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vagyonhasznosítási eljárásnak. Kérvényezték, hogy az önkormányzat azt az épületet ilyen 

módon is hasznosíthassa. A Vagyonkezelő Zrt. ehhez hozzájárult. Az elmúlt időben több 

megkeresés is érkezett a bérbeadást illetően. Eddig az önkormányzat csak saját üzemeltetéssel 

használhatta volna az épületet, de most már ez az akadály elhárult, így bérbe lehet adni. Ezzel 

kapcsolatban a következő testületi ülésre javaslattal fog élni az épület rendbetételét illetően. 
 

Földesi Györgyné képviselő: Mindenképp hasznosnak tartja, a lakosságot megszolgálja, az 

önkormányzatnak pedig bevételt jelent. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő tagokat van-e ezzel kapcsolatban 

valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, 

aki elfogadja a beszámolót a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt által ingyenes tulajdonba 

adásról szóló szerződésben foglalt átvevői kötelezettség teljesítéséről. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

10/2022.(1.27.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 908/2), a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) 

ingatlanok ingyenes önkormányzati  

tulajdonba való kerülését követő hasznosításról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 

908/2) és a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

való kerülését követő hasznosításról szóló „Beszámolót”. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt és Bucsa Község Önkormányzata 2010. június 9-én 

megkötött „Szerződés” alapján a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) és a Kossuth u. 37. (hrsz: 

908/2.) szám alatti helyiség (17 m2) mint állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba került. 

A vagyonátadást követően a Kossuth u. 37. szám alatti 2019. július 1-jétől Kóti Árpád Faluház 

és Könyvtárban a 17 m2 alapterületű helyiség használatával mostanra a két szomszédos iroda 

egybenyitásával együtt került kialakításra a községi könyvtár.  A könyvtár szépen felújított, 

bútorozott, programok szervezésével időseknek, fiataloknak egyaránt kellemes időtöltést nyújt. 

Zenés rendezvényeire sokan ellátogatnak. A közösségi teret a kisiskolások is kihasználják, 

társasjáték, számítógépes játékok, könyvek állnak rendelkezésükre.  

A Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) szám alatti (felvásárló telep) területet a korábban 

felvetett terveinek megfelelően a továbbiakban is fenntartja, hogy közösségi tér biztosítására 

hasznosítja. Ez a telek a vele belső sarokszomszédos ingatlannal, ami szintén az 

önkormányzat tulajdona, azzal összenyitható és bővíthető, későbbi fejlesztési tervekbe 

bevonható.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kláricz János polgármester: A napirenddel kapcsolatosan arról a tájékoztatásról, hogy a Bucsa, 

Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) ingatlan hasznosítása, az idéntől bérbeadás útján is lehetséges, kéri 

a képviselőket, hogy hozzanak egy számos határozatot.  

 

Kérte a képviselőket, aki elfogadja a tájékoztatást arról, hogy a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 

118.) ingatlant az önkormányzat 2022 évtől bérbeadás útján is hasznosíthatja, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

11/2022.(1.27.) Képviselő-testületi határozat 

 A Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) ingatlan ingyenes önkormányzati  

tulajdonba való kerülését követő hasznosításról  - bérbeadás útján 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa, Kossuth u. 62. (hrsz: 118.) ingatlan 

ingyenes önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosításával kapcsolatosan a 

bérbeadás útján aló hasznosításról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi I. félévi 

Munkaterve elfogadása 
 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi I. félévi Munkaterve elfogadását. 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek 

még kérdése, hozzászólása?  

A képviselők az előterjesztést írásban megkapták.   
 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy az egyes üléseken az aktuális témákat fel fogják 

venni napirendre. Megkérdezte, hogy így el tudják-e fogadni a munkatervet? 
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, 

aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi I. félévi 

Munkatervét. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

12/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi I. félévi Munkaterve  

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Képviselő-testület 2022. évi I. 

félévi Munkatervét, az e határozat mellékletében részletezett tartalommal. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

1.melléklet 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. évi I. félévi Munkaterve 
 

FEBRUÁR 

2022. február 15-én kedden délután 13,00 órától  

Bucsa és Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő testületeinek együttes ülése: 

1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének tárgyalása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

   Csordás László polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 
 

2022. február 15-én délután 13,30 órától  

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő testületének ülése: 

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

 Előadó: Kláricz János polgármester 

2./ Bucsa Község Önkormányzat konszolidált 2022. évi konszolidált költségvetésének 

tárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

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

eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

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

megillető cafetéria-juttatásról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

5./ Bejelentések 
 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  
  
MÁRCIUS 

2022. március 31-én (csütörtökön) délután 13,00 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./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének 

megállapításáról  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

3./ Tájékoztatás a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi Szolgáltatási Tervéről 

 Előadó: Harmati Gyula intézményvezető 

4./ Bejelentések 
 

 Egyéb utólag javasolt napirendek:  
  
ÁPRILIS 

2022. április 28-án (csütörtökön) délután 13,00 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./ Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámoló 

megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

3./ Egyebek 
 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

MÁJUS 

2022. május 26-án (csütörtökön) délután 13,00 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./Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletének 

elfogadása 
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 Előadó: Kláricz János polgármester 

3./ Beszámoló a közrend és közbiztonság 2021. évi helyzetéről Bucsa községben 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

4./ Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet 

érintő 2021. évben végzett munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

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

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2021. évi munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

6./ Beszámoló a 2021. évi gyermekvédelmi feladatokról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

7./ A 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

8./ Tájékoztatás a Békés Megyei Könyvtár Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszerben végzett 

munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

9. Egyebek 
 

 Egyéb utólag javasolt napirendek:   
 

JÚNIUS 

2022. június 25-én (csütörtökön) délután 13,00 órától Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi II. félévi Munkaterve 

elfogadása 

2./ Bejelentések  

3./ Határszemle 
 

Egyéb utólag javasolt napirendek: 
  
8./ napirendi pont: A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot a 2022. évi 

közbeszerzési terv elfogadását. Amiről már pontos tudomásuk van az lett beleigazítva a 

táblázatba. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, 

aki elfogadja a 2022. évi közbeszerzési tervet. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

13/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi Közbeszerzési Terve elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a 2022. évi 

közbeszerzésekről a 2015. évi CXLIII. törvény alapján összeállított2022. évi közbeszerzési 

tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

A közbeszerzés tárgya 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás típus 

Eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

vagy a 

Sor került-e vagy 

sor került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 
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tervezett 

időpontja 

szerződés 

időtartama 

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 

2022.I. negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

Mérnök és műszaki 

ellenőr  

KEHOP-2.2.4-15-2015-

00003 

„Bucsa, Ecsegfalva és 

Kertészsziget 

települések 

szennyvízcsatornázása 

és szennyvíztisztítása” 

uniós nyílt 

Kbt. II része 

szerinti 

közbeszerzéses 

nyilvános 

eljárás 

2022.I. negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

TOP-PLUSZ-1.2.1-21  

„Bucsa belterületi 

csapadékvíz-hálózat 

korszerűsítése II ütem” 

uniós nyílt 

Kbt. II része 

szerinti 

közbeszerzéses 

nyilvános 

eljárás 

2022.III. 

negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

TOP-PLUSZ  

Orvosi rendelő 
uniós nyílt 

Kbt. II része 

szerinti 

közbeszerzéses 

nyilvános 

eljárás 

2022.III. 

negyedév 

Szerződés 

kötéstől 

számított 540 

nap. 

 nem 

III. Szolgáltatás-

megrendelés 
- - - - - 

      

IV. Építési koncesszió - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
- - - - - 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9./ napirendi pont: Tájékoztatás a polgármester előző évben igénybevett szabadsága 

mértékéről 

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

polgármester előző évben igénybevett szabadsága mértékéről. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy minden szabadságát felhasználta. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, 

aki elfogadja a tájékoztatást a polgármester előző évben igénybevett szabadsága mértékéről. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

14/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékéről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János polgármester 2021 évi  

szabadságának mértékéről szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

10./ napirendi pont: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a polgármester 

szabadsága ütemezésének jóváhagyása. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, 

aki a polgármester szabadsága ütemezését elfogadja. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

15/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervét 

az alábbiak szerint jóváhagyja. 

Kezdete: Vége: Napok: 

2022.05.09 2022.05.13. 5 

2022.06.13. 2022.06.17. 5 

2022.07.11. 2022.07.15. 5 

2022.08.08. 2022.08.19. 10 

2022.10.17. 2022.10.21. 5 

2022.12.19 2022.12.23. 5 

2022.12.27. 2022.12.30. 4 

   

Összesen:  39 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

11./ napirendi pont: Bejelentések 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

Elkészült a községben lévő LED-es közvilágítás korszerűsítése. Ezzel kapcsolatban érkeztek a 

lakosság és a képviselő társak részéről is visszajelzések, összességében pozitív visszajelzést 

kaptak. A korszerűsítés miatt jelentős megtakarítása keletkezett az önkormányzatnak a 

közvilágítást illetően. Ennek okán készíttetett egy műszaki felmérést, amiben lenne lehetőség 

arra, hogy mellékutcákat illetően 120 db lámpatesttel bővítsék a LED-es világítást ezzel elérve, 

hogy ne csak a főutcán, hanem a település teljes belterületén a közvilágítás LED technológiával 

történjen. Az erre biztosított költségvetést nem lépnék túl. Javasolja, hogy erre a bővítésre 

írjanak ki egy meghívásos beszerzési eljárást. A beérkezett ajánlatok alapján, pedig döntsenek 

a bővítésről. A közvilágítás fejlesztésére 9.000.000 Ft áll rendelkezésükre. 

Kérte a képviselőket, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos beszerzési eljárás megindítására 

szíveskedjenek felhatalmazást adni, erről szíveskedjenek határozatot hozni, aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   16/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa község közigazgatási belterületén LED-es közvilágítás bővítés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Bucsa Község LED-es közvilágítási 

rendszerének bővítése vállalkozási szerződés keretében, továbbá az érintett közvilágítás 15 éves 

(180 hónap) időtartamban történő üzemeltetése. Bucsa Község közigazgatási belterületén, az új 
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energiatakarékos LED-es közvilágítás bővítése ajánlatkérés megindítására felhatalmazza 

Kláricz János polgármestert.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint                                                                  

 

Faluházi Sándor Attila képviselő: Ha a fedezetük meg van rá, ráadásul a szolgáltatás 

minőségében is javulást okoz, akkor mindenképpen támogatja. 

 

Kláricz János polgármester: A következő testületi ülésre remélhetőleg kész megállapodásokat 

tudnak hozni. 

Szeretné jelezni, hogy díszpolgári cím adományozására érkezett jelölés, határidőn belül. 

Egyenlőre egy személyre, Biró Endre úrra érkezett jelölés. Erről a későbbiekben a Gazdasági 

és Kulturális Bizottság fog tárgyalni. 

 

Juhász Sándor képviselő: Kérdezi, hogy folytatódik a kátyúzás az utcákban? 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy folytatódnak a kátyúzások. 

Továbbá tervez az önkormányzat az idén is karbantartást. 

Az önkormányzat idén a Belügyminisztérium által kiírt pályázati kiírásra, és a Magyar Falu 

Program kiírásra is tervez pályázatot benyújtani aszfaltút építésre. 

Műszaki előkészítésben vannak a Bocskai utca, Szélső utca aszfalt burkolatát tervezik, valamint 

a Dózsa utca és a Szabadság utca közt és a Szabadság utca és Hajtó utcára kivezető teljes 

szakaszát szeretnék aszfaltozni. Az új szakaszokban a Kanizsai utca befejezését, a temető 

könnyebb megközelíthetősége végett a teljes Nefelejcs utcát egészen a Kinizsi utcával 

összekötve szeretnék aszfaltoztatni. Továbbá a Kinizsi utcához kapcsolódóan tervben van egy 

parkoló kialakítása is a temető oldalában. 
 

 A Lehel utca, az Ady Endre utca, a Jókai utca is felmérésre került. Ezekről a műszaki 

dokumentum elkészítése után tudni fogják, hogy mennyi a költségük. A következő testületi 

ülésen eldönthetik, hogy melyik utcákat érintse az aszfaltozás.  Természetesen, ha valakinek 

van javaslata azt szívesen fogadja. 
 

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a képviselő-

testület a Bucsa, Nefelejcs utca, és a Kinizsi utca aszfaltozása” felújítás megvalósításához 

szükséges önerőt vállalja, és a 2022. évi költségvetésébe beépíti. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   17/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázat benyújtásáról és saját erő biztosításáról  

a „Bucsa, Nefelejcs utca, és Kinizsi utca aszfaltozása” felújítás megvalósításához 

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

Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani „Bucsa Nefelejcs utca, és Kinizsi utca 

aszfaltozása” címmel, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett a Magyarország 2022. 

évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásai 3.3 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 

fejlesztése, felújítása jogcím, 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális-

fejlesztés, felújítás jogcím, 3.5. Belterületi utak, járdák hidak felújítása jogcím 

vonatkozásában, együtt: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása pályázati kiírásra: 
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A beruházás teljes költsége:     22.841.204 Ft 

A vállalt önerő összege:         3.426.181 Ft 

Az igényel támogatás összege:    19.415.023 Ft 

 

A felújítás pontos helyszínei: Nefelejcs utca, helyrajzi száma: 1019 

Kinizsi utca helyrajzi szám: 1020 

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése: meglévő aszfaltburkolat 6 cm 

aszfaltburkolattal történő felújítása, előkészületi munkával és 50-50 cm szórt köves 

padka kialakítással. 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalt önerő összegét a 2022. évi 

költségvetésében a felhalmozási kiadásokba beépíti.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Faluházi Sándor képviselő: Ezzel kapcsolatban lenne javaslata. A Széchenyi utca 7. szám alatti 

portát kellene parkolóvá alakítani, ahonnan a Bocskai utcai kisiskolát lehetne megközelíteni. A 

Széchenyi és Kanizsai utcai közt is le lehetne aszfaltozni, ezzel lehetne az óvoda és az iskola 

között kényelmes gépjármű forgalmat kialakítani. 
 

Kláricz János polgármester: A Széchenyi utca költségvetését is el fogják készíteni. 
 

Földesi Györgyné képviselő: Ennek kapcsán megjegyezné, hogy az Alkotmány utca legelején 

amióta elvitték az ivó kutat a terület nincs rendbe, az autók nem tudnak ott megállni. Az 

orvoshoz és fogorvoshoz parkolnak ott az autók.  
 

Kláricz János polgármester: Szeretné elmondani, hogy elkészült a felmérése az Idősek Klubja 

felújításának. Maga a pályázati kiírás augusztusban fog megjelenni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Sajnálja, hogy a idősek klubja udvarán kivágták a szép fűzfát.  

A játszótér hatósági ellenőrzéséről szeretne többet tudni, részletesebben, mit nem fogadott el a 

hatóság. Az ott lévő kerítés agyon zavarja, ezt már többször is említette. 
 

Kláricz János polgármester: A hatósági ellenőrzésen előírt dolgok helyre állítása megtörtént.  
 

Dr. Nagy Éva jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy játszó elemeket kellett elbontani, a 

biztonságos elemeket (például a hinták felfüggesztéséhez) meg kellett rendelni a nyíregyházi 

cégtől, ezek az ünnepek előtt érkeztek meg. Az üzembe helyezési jegyzőkönyvet addig nem 

tudták elkészíteni, amíg hó volt. Várhatóan az ellenőr jövő hét szerdán fog jönni elkészíteni a 

jegyzőkönyvet, erre várnak, amint elkészült az üzembe helyezés, meg tudják nyitni a játszóteret. 
 

Faluházi Sándor képviselő: Több településen a játszóteret kerítés övezi és zárják. Abban igazat 

ad képviselő asszonynak, hogy lehetne igényesebb, de a funkcióját tekintve szükséges, hogy 

legyen. 
 

Kláricz János polgármester: A Modern Falvak programban van lehetőség a játszótér 

korszerűsítésére pályázni, ezért amely játszótéri elemek kiestek annak pótlására fognak 

pályázni. 
 

Földesi Györgyné képviselő: Évek óta beszélnek egy bicikli út kialakításáról. Egyre fontosabb 

lenne ez a falunak, mivel nő a forgalom. 
 

Kláricz János polgármester: Egyetért azzal, hogy a kerékpárútra lenne igény. Folyamatosan 

figyelik az erre vonatkozó pályázatokat. Az év második felében be tudják nyújtani a pályázatot.   
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,30 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


