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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-31/2013. iktatószám 

 

31. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án 

(pénteken) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

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

Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Biró Endre, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó 

 

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

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat. 

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását:   

 

Napirendi pontok: 

 1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat módosítása   

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolója   

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelete módosításának 

elfogadása   

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Szándéknyilatkozat „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 1. Önkormányzati 

fejezeti tartalék alapra” történő pályázat benyújtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ Egyebek 
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan.  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

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

elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázat benyújtásra 

került, elbírálása folyamatban van.  

A BM EU Önerő pályázattal kapcsolatosan egy nyilatkozatot kellett tenni az 

önkormányzatnak, amely a támogatás megítéléséhez szükséges.  

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel a rövid lejáratú forgóeszköz hitelszerződés 

megkötésre került.  

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

bérbeadása megtörtént egy féléves időszakra.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás 

elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

88/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 

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

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

A Gazdasági Bizottság tárgyalta az anyagot, azt a képviselő-testület felé elfogadásra ajánlotta. 

Kettes együttes ülésen a képviselők már megtárgyalták intézményi szinten az előirányzat 

módosításokat. Hozzáfűzte, hogy az önkormányzat költségvetésében a módosítások azok a 

kötelező előirányzat emelések, amelyek a kötelezően előírt fejezeti célú támogatásokat 

takarják, valamint a június hónapban meghozott döntésnek megfelelően a KEOP önerő 

összegének beemelése. Ezek a tételek a féléves beszámolóban is szerepelni fognak.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Község 2013. évi költségvetésének előirányzat módosítását elfogadja, amely 

rendeletmódosítás, a Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 

3/2013.(III.18.) önkormányzati rendelet módosítása.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

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

Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire tekintettel, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.18.) 

önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 

1.§ 

Az Ör. 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3. § 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 

(1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 534 791 ezer Ft 

                            ezen belül: 26 340 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

                                              12 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

                                                2 800 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

                                                   750 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

                                            213 995 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

                                            142 974 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

                                            135 332 ezer Ft támogatásértékű bevételek 

                                                   500 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülésével állapítja meg.” 

 

2.§ 

 

Az Ör. 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4.§ 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 534 791 ezer Ft 

                           ezen belül: 163 332 ezer Ft személyi juttatással, 

                                               33 034 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

                                             101 651 ezer Ft dologi kiadással, 

                                                 1 114 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással, 

                                               73 143 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 

                                                    945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                             142 974 ezer Ft felhalmozási célú kiadásokkal, 

                                                 2 000 ezer Ft általános tartalékkal  

                                               16 598 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.” 
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3.§ 

 

Az Ör. 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7.§ 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

a) 519 874 ezer Ft bevétellel és ezen belül: 

   26 340 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

   12 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

     2 800 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

        750 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

 213 995 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

 142 974 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

120 415 ezer Ft támogatásértékű bevételek: 

                                                       500 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülés bevételével  

      állapítja meg.” 

 

b) 519 874 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

                                                98 651 ezer Ft személyi juttatással, 

16 551 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

 96 965 ezer Ft dologi kiadással, 

 73 143 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 

   1 114 ezer Ft pénzeszköz átadással, 

      945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                              142 974 ezer Ft felhalmozási kiadással  

                                                  2 000 ezer Ft általános céltartalékkal 

            16 598 ezer Ft finanszírozási kiadással 

            70 933 ezer Ft intézményi finanszírozással állapítja meg.” 

 

4.§ 

 

Az Ör. 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2013. évi költségvetése 

9.§ 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége) 2013. évi költségvetését: 

a) 18 926 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                                                 18 926 ezer Ft működési célú bevétellel állapítja meg, 

b) 18 926 ezer Ft kiadással, és ezen belül 

                                     14 484 ezer Ft személyi juttatással, 

    3 741 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, és szociális hozzájár. 

                 adóval  

        701 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg.” 

 

5.§. 
 

Az Ör. 10.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„4. Az önállóan működő költségvetési szerv: Bucsa község Napközi Otthonos Óvoda 

2013. évi költségvetése 

 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda) 2013. évi költségvetését: 
 

a) 35 535 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                                                         35 535 ezer Ft támogatásértékű bevétellel, 

b) 35 535 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

                                                25 583 ezer Ft személyi juttatással, 

                                                  6 582 ezer Ft szociális hozzájárulási adóval, 

                                                  3 370 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg.” 
 

6.§ 
 

Az Ör. 10/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4./a Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 
 

10/A.§ 
 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: (Bucsai 

Közös Önkormányzati Hivatal) 2013. évi költségvetését: 

 

a) 31 389 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                                                      31 389 ezer Ft működési célú bevétellel, 

b) 31 389 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

                                                      24 614 ezer Ft személyi juttatással, 

                                                        6 160 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal  

                615 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg.” 
 

7.§ 
 

(1) Az Ör. rendelet 1-19. melléklete helyébe, e rendelet 1.-19. melléklete lép. 
 

8.§ 

 

Záró rendelkezések 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon 

hatályát veszti. 
 

Bucsa, 2013. szeptember 13. 

 

          Kláricz János                                                                           Dr. Nagy Éva 

          polgármester                                                                               jegyző 

 

Kihirdetve, Bucsa, 2013. szeptember 16.                                                                 

                                                                                                          Dr. Nagy Éva 

                                                                                                               jegyző 
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3./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. féléves pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. féléves pénzügyi beszámolója elfogadását.  

A Gazdasági Bizottság az anyagot megtárgyalta és a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolta.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatosan?  

Kiegészítette a napirendet azzal, hogy a 44 % és 47 %-os teljesítések nem feltételen azt 

jelentik, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete jó, hiszen a költségvetést több mint 26 

millió forintos forráshiánnyal tervezték. Ez a 26 millió forint hiányzik a bevételi oldalon, és 

ha lehetőség lesz ennek az összegnek a pótlására, akkor az önkormányzat pályázatot fog 

benyújtani. Sajnos 9 millió forint összeget tesznek ki a kifizetetlen számlák, ami nem is 

jelenik meg a mérlegben. A benyújtandó pályázatban az elbírálásnál prioritást fognak élvezni 

azok a pályázatok, amelyeknél számlatartozások szerepelnek az önkormányzat 

nyilvántartásában. Nincs ezzel egyedül Bucsa Község Önkormányzata, mindenhol a 

számlákat sorolják hátrébb, hátrébb. Nem ritka a 60 napos, vagy azt meghaladó 

számlatartozás is. Ilyen szempontból a működőképesség a jól bevált régebbi beszállítókkal 

egyeztethető össze. A beszámolóban van olyan tétel, amely a telekommunikációs kiadások 

csökkenését eredményezi, mivel 22 mobil telefon előfizetés került lemondásra, csak kettő 

maradt meg. Ennek eredményeként az várható, hogy a tervezett 100 %-on belül tudja az 

önkormányzat a teljesítést hozni. Már az elmúlt két hónapban is jóval kevesebb ez a költség. 

A gáz felhasználásánál már a tervezéskor is gondoltak az évközbeni fejlesztésre. A fűtési 

szezonkor fog ez látszani, ha a tervezett 100 %-on belül tud az önkormányzat maradni már az 

is jó lesz. A nem rendszeres személyi juttatások esetében a végkielégítés a 64 %-ot érte el. A 

prémium évek program esetében az előirányzat módosítás most került bele az önkormányzat 

költségvetésébe, illetve még később is fog belekerülni.  

A dologi területeken több mit 60 % felett teljesített az önkormányzat, mert a közös hivatal 

dologi kiadásai itt jelentkeznek. A költségvetéskor nem terveztek többletet az önkormányzat 

dologi kiadásai esetében, nyilván emiatt nagyobb lesz a teljesítés. A sportöltözőnél a mosdó 

fejlesztés még nincs benne ebbe a féléves beszámolóban, illetve az a fejlesztések soraiban 

kerül kimutatásra. A gép, berendezés, beszerzés is nagyon magas volt fejlesztési oldalon, a 

normatíva emelése még  nem történt meg, mivel év végén fog mutatkozni. 
 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját.  
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

  89/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolója 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat 2013. 

évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolóját a csatolt táblák szerinti 

részletezéssel elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15.  
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4./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelete 

módosításának elfogadása   
 

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

Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelete módosításának elfogadását. 

Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Békés Megyei Kormányhivatal jelzése alapján módosítani szükséges 

az Áht. szerinti előírásoknak megfelelően Bucsa Község Önkormányzat zárszámadási 

rendeletét. A behivatkozott jogszabály hely előírja, hogy mit kell csatolni, a határidő 2013. 

szeptember 30. A rendelet kiegészül tehát két további melléklettel, az előterjesztésben 

meghatározott tartalom szerint.  
 

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

hozzászólása? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
 

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

Község Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet módosítását elfogadja. 
 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete  

 a 2012. évi zárszámadásról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2012. évi zárszámadásról szóló 

7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 
 

1.§. 
 

(1) Az Ör. kiegészül egy 22. melléklettel, amely e rendelet 1. mellékletét képezi. 

(2) Az Ör. kiegészül egy 23. melléklettel, amely e rendelet 2. mellékletét képezi. 

 

2.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2013. szeptember 13. 

 

          Kláricz János                                                                           Dr. Nagy Éva  

           polgármester                                                                                 jegyző                                                                                                       

                                                                                                     

Kihirdetésre került: Bucsa, 2013. szeptember 16. 

 

 

                                                                                                            Dr. Nagy Éva 

                                                                                                                  jegyző 
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1. melléklet 

 

K I M U T A T Á S 

 

Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő értékpapírokról és 

üzletrészekről 2012.december 31-i állapot szerint 

 

MEGNEVEZÉS                                          ÖSSZEG  E Ft. 

 

Nem meghatározható tulajdonrész: 

 

- Hamvas Sárrét Vízgazdálkodási Társulat                                                                        461 

- DAREH Önkormányzati Társulás                                                                                    133 

- Alföldvíz Zrt.                                                                                                                  12.306   

Nem meghatározó tulajdonrész: 

 

- Békés Megyei Váll. Övezet Kht.    100 %                                                                          150 

- Bucsa GEOTHERM Kft. 26 %                                                                                          840           

- VÉ – BU Kft.           5 %                                                                                                      120 

- Bucsai Kábeltelevízió Kft.   50 %                                                                                       250 

- Dél-alföldi Ivó víz minőség jav. t.                                                                                       330                                                                         

 

Összesen:                                                                                                                                      14.590 

100 % - ban az önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek: 

- Bucsa – Ép Kft.                                                                                                                     625 

 

Értékpapírok :                                                                                                                                        0 

Mindösszesen:                                                                                                                              15.215                 

 

2. melléklet 

Bucsa Község Önkormányzata Adósságállománya 2012 

 

 Megnevezés Tervadat Tényadat 

1. Működési hitelek   

1.1 Rövid lejáratú hitelek : összes 
felvett hitel 

101.667  

 Tárgyévet megelőző évi 
hiteltörlesztés kiadás 

8.291 49.990 

 Tárgyévi kiadás 76.778 76.778 

 Tárgyévet követő évek kiadása 16.598  

 ebből 2013.évben 16.598  

 Hitelező: Körmend és Vidéke 
Takarékszövetkezet  

  

 Pénzeszköz és futamidő HUF  1 év  
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2. Fejlesztési hitelek 0  

2.1 Összes felvett hitel   

 Tárgyévet megelőző évi 
hiteltörlesztési kiadás 

  

 Tárgyévi kiadás   

 Tárgyévet követő évek kiadása   

 ebből 2013.évben   

 Hitelező:    

 Pénzeszköz és futamidő   

3. Garancia-, kezességvállalás   

3.1 Összes vállalt kiadás   

 Tárgyévet megelőző évi kiadás   

 Tárgyévi kiadás   

 Tárgyévet követő évek kiadása   

 ebből 2013.évben   

 Hitelező:    

 Pénzeszköz és futamidő   

4. Egyéb adósság   

4.1 Összes vállalt kiadás 96.300 96.300 

 Tárgyévet megelőző évi kiadás   

 Tárgyévi kiadás 84.795 84.795 

 Tárgyévet követő évek kiadása 11.505 11.505 

 ebből 2013.évben 11.505 11.505 

 Hitelező: MÁK    

 Pénzeszköz és futamidő   

 Adósságállomány mindösszesen: 197.967 197.967  

 Összes adósságállományból 
tárgyévi kiadás 

161.573 161.573 

 

 

5./ Szándéknyilatkozat „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 1. 

Önkormányzati fejezeti tartalék alapra” történő pályázat benyújtásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirend pontot, a szándéknyilatkozat 

„A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alapra” 

történő pályázat benyújtását. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy szeptember 30-ig van lehetősége az önkormányzatnak 

annak a pályázatnak a benyújtására, amely a 2012. évi CCIV. Magyarország 2013. évi 

költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet„ A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 

1. Önkormányzati fejezeti tartalék alapra szól. 

 A pályázatot az ebr42 rendszerben kell rögzíteni, és a döntés meghozatalával a testületi 

felhatalmazás is megvan. Nagyon nagy szükség van a pályázat benyújtására, hiszen ha a 

becsültnél alacsonyabb lesz a támogatás, akkor az önkormányzat komoly gondok elé nézne. 

Kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztés szerint hozzanak döntést arról a szándékról, hogy 

a pályázatot az önkormányzat benyújtsa, kéri hogy kézfelemeléssel szavazzanak. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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90/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Szándéknyilatkozat „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 1. 

Önkormányzati fejezeti tartalék alapra” történő pályázat benyújtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a 

2012. évi CCIV. Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet „ A 

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alapra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt 

intézkedjen.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megköszönte az önkormányzat segítségét, amelyet a parókia 

rendbetételével kapcsolatosan a közmunkások végeztek. A lehetőségekhez képest jól 

elkészült, és lakható az épület, reméli, hogy az ott lakó megelégedésére is. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Vörösmarty utca 14 szám 

alatti lakóház ingatlanban történt tűzeset miatt vált szükségessé, hogy az önkormányzat 

elhelyezzen egy gyermeket és édesanyját. Sajnos az édesapa a tűzesetben életét vesztette. Az 

önkormányzat segítséget nyújt az életveszélyes ingatlan kényszerbontásában is. Ez egy 

nagyon szomorú eset. A vizsgálatok még zajlanak. Ezúton is megköszöni a Református 

egyháznak azt, hogy a család a parókián lakhat ideiglenes jelleggel.  

Sajnos az önkormányzat jelenleg nem tudott szociális, vagy szolgálati lakást biztosítani, még 

átmeneti jelleggel sem, mivel a KLIK megkérte az önkormányzatot, hogy egy fiatal tanárnő 

lakhatásában nyújtson segítséget. Sajnos több olyan ingatlana nincs jelenleg az 

önkormányzatnak, amely alkalmas lenne szociális bérlakás céljára. A későbbiekben el kellene 

gondolkodni olyan ingatlan, vagy ingatlanok vásárlásában, amelyek ilyen jelleggel átmeneti 

szociális lakás lehetőségét foglalnák magukba. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy a település határában gazdálkodó, 

mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozóval, aki saját telephelyet szeretne vásárolni a 

gépeinek az elhelyezéséhez, milyen egyeztetés történt a Zrínyi utca végén lévő önkormányzati 

ingatlanok tekintetében?  

 

Kláricz János polgármester: Folynak az egyeztetések, és miután minden kérdés tisztázódik a 

testület dönt az telkek adás-vételéről, addig is tartják a kapcsolatot folyamatosan az 

érdeklődővel. 

Megkérdezte van-e még valakinek hozzászólása? 

 

Mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők aktív 

részvételét és az ülést 14,30 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


