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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-33/2012. iktatószám 

 

33. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én 

(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula képviselők. 

 

Távol maradt: Dr. Serester Zoltán, Fenyődi Attila képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné 

pénzügyi főmunkatárs, Koczka Istvánné iskola igazgató 

 

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívott előadókat, a 

pénzügyi munkatársakat, valamint Dr. Nagy Éva körjegyzőt. 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat, amelyeket kiegészíteni javasolt a 

következő napirendekkel:  

 

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6. napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsai Kábeltelevízió Kft bucsai hálózata fennmaradási 

engedélyével kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a kiegészítéssel kapcsolatosan hozzászólása? 

Mivel hozzászólás nem volt, javasolta a már kiegészített napirendi pontok elfogadását. 

  

Napirendi pontok:  

    

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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2./ Döntés a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda részére történő vagyon átadásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Koczka Istvánné iskola igazgató 

    Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó 

 

4./ Nyilatkozat önrész biztosításáról a „Magyarország-Románia határon átnyúló 

együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Tájékoztatás a Bucsai Kábeltelevízió Kft bucsai hálózata fennmaradási engedélyével 

kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Egyebek 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szavazzanak, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról. Elmondta, hogy a   

- A KEOP-1.2.0/09-2012-0009 azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza 

közbeszerzési feladatainak, illetve PR-kommunikációs feladatainak ellátására az 

ajánlatkérő levelek kiküldésre kerültek, az ajánlatok beérkeztek. (A mai ülésen sor 

kerül az ajánlatok elbírálására.) 

- Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi II. 

ütemére szóló pályázat határidőre benyújtásra került. Hamarosan, október végén 

várható a döntés. 

- Média szolgáltatással kapcsolatos bejelentést az önkormányzat megtette 

- A „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben” című projekt kivitelezési 

költségeinek finanszírozására a 2012. szeptember 12-én megtartott rendkívüli ülésen 

meghozott döntéseket követően a hitelfelvétel megtörtént, a kifizetési kérelem 2012. 

szeptember 20-án az MVH Csongrád Megyei Kirendeltségére benyújtásra került.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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85/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

 Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadta. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Döntés a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -

1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes 

beszerzéseinek eredményéről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést a „Bucsa 

község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP- 1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú 

projekt megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről.  

 

A napirendet a Gazdasági Bizottság is tárgyalta. Megkérdezte, hogy a Gazdasági Bizottság 

milyen véleményt alkotott a beérkezett ajánlatokról.  

 

Biró Endre képviselő: A Gazdasági Bizottság a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb két 

ajánlatot benyújtó céggel javasolja a megbízási szerződés megkötését és a feladat elvégzését. 

Így a közbeszerzési feladatok ellátására a Lucsik és Társa Kft ajánlatát, a PR feladatok 

ellátására a Hajdú-PR-KO Kft ajánlatát javasolja elfogadni.  

 

Kláricz János polgármester: A két területre beérkezett ajánlatok közül a közbeszerzési 

feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot a Lucsik és Társa Kft 21.777.960 Ft összegben 

tette. A Hajdú-PR-KO Kft a PR feladatok ellátására 7.112.000 Ft-os ajánlatot tett.  

A közbeszerzési feladatokra érkezett ajánlatok a Lucsik és Társa Kft adta a legkedvezőbb 

ajánlatot, mivel a TOPIL Bt ajánlat bruttó 27.940.000 Ft volt, a harmadik ajánlat pedig nem 

érkezett be határidőre az önkormányzathoz. 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című, KEOP -

1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a közbeszerzési 

feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló 

eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Lucsik és Társa Kft  

 (cím: 1071. Budapest, Városligeti fasor, 47-49.) nettó ajánlata: 17.148.000 Ft,  

 áfa: 4.629.960 Ft, bruttó: 21.777.960 Ft. 

2. A második legkedvezőbb ajánlat a TOPIL Bt (cím: 2220. Vecsés, Erzsébet u. 21.) 

nettó ajánlata: 22.000.000 Ft, áfa: 5.940.000 Ft, bruttó: 27.940.000 Ft. 

3. A harmadik ajánlat nem érkezett meg. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.   
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86/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről 

Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Bucsa község szennyvízcsatornázása” 

című, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a 

közbeszerzési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat 

kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Lucsik és Társa Kft  

(cím: 1071. Budapest, Városligeti fasor, 47-49.) nettó ajánlata: 17.148.000 Ft,  

áfa: 4.629.960 Ft, bruttó: 21.777.960 Ft. 

2. A második legkedvezőbb ajánlat a TOPIL Bt (cím: 2220. Vecsés, Erzsébet u. 21.) 

nettó ajánlata: 22.000.000 Ft, áfa: 5.940.000 Ft, bruttó: 27.940.000 Ft. 

3. A harmadik ajánlat nem érkezett meg. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy a PR kommunikációs feladatok ellátására a 

Hajdú-PR-KO Kft (4060. Balmazújváros, Batthyány u. 24.) bruttó: 7.112.000 Ft ajánlatát 

fogadja el a képviselő-testület, mivel a másik két ajánlattévő a MEGADELTON Kft (1103. 

Budapest, Gyömrői út 76-80.) bruttó ajánlata 8.382.000 Ft volt, a DINALEX Kft (2724. 

Újlengyel, Határ út 12.)  ajánlata pedig bruttó: 8.445.500 Ft volt. A legkedvezőbb ajánlatot a 

Hajdú-PR-KO Kft tette.  

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

szennyvízcsatornázása” című, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt  

megvalósítási szakaszában a  pr-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint 

hozza meg: 

1.  Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Hajdú –PR-KO Kft  

(cím: 4060. Balmazújváros, Batthyány u. 24.) nettó ajánlata: 5.600.000 Ft,  

áfa: 1.512.000 Ft, bruttó: 7.112.000 Ft. 

2. A második legkedvezőbb ajánlat a MEGADELTON Kft (cím: 1103. Budapest, 

Gyömrői út 76-80.) nettó ajánlata: 6.600.000 Ft, áfa: 1.782.000 Ft, bruttó: 8.382.000 

Ft. 

3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a DINALEX Kft (cím: 2724. Újlengyel, Határ út 

12.) nettó ajánlata: 6.650.000 Ft, áfa: 1.795.500 Ft, bruttó: 8.445.500 Ft. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.   

                                                                               

87/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 

azonosító számú projekt megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről 

Bucsa Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a „Bucsa község 

szennyvízcsatornázása” című, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt  

megvalósítási szakaszában a  pr-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési 

értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárást lezáró döntését az alábbiak szerint 

hozza meg: 

1. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, az eljárás nyertese a Hajdú –PR-KO Kft  
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 (cím: 4060. Balmazújváros, Batthyány u. 24.) nettó ajánlata: 5.600.000 Ft,  

 áfa: 1.512.000 Ft, bruttó: 7.112.000 Ft. 

2. A második legkedvezőbb ajánlat a MEGADELTON Kft (cím: 1103. Budapest, Gyömrői 

út 76-80.) nettó ajánlata: 6.600.000 Ft, áfa: 1.782.000 Ft, bruttó: 8.382.000 Ft. 

3. A harmadik legkedvezőbb ajánlat a DINALEX Kft (cím: 2724. Újlengyel, Határ út 12.) 

nettó ajánlata: 6.650.000 Ft, áfa: 1.795.500 Ft, bruttó: 8.445.500 Ft. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére történő vagyon átadásáról 

 

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

Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

részére történő vagyon átadásáról. 

A 2013. január 1-jétől történő fenntartó változás eleme volt az is, hogy az önkormányzat 

milyen vagyont ad át az iskola részére.  

A napirendet a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, megkérdezte az elnököt, milyen véleményt 

alkotott a bizottság.  

 

Biró Endre a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság javasolja az iskola részére 

átadni azokat az eszközöket, amelyek a további működtetéshez szükségesek, és az 

előterjesztés részletesen tartalmazza.  

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előterjesztés szerinti 

felsorolásból kiemelné a TIOP-os pályázatból származó gépeket, felszereléseket, eszközöket, 

illetve a több éves pályázatokból vásárolt tárgyakat is javasolja átadni az iskola részére a 

további működéshez.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

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

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Óvoda részére történő vagyon átadásával.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

 88/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda részére történő vagyon átadásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére a határozat 1. 

melléklet (sorszám: 1-46-ig) 2. melléklet (sorszám: 1-48-ig) és 3. melléklet (sorszám: 1-

4-ig) mellékletében szereplő vagyontárgyakat átadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Nyilatkozat önrész biztosításáról a „Magyarország-Románia határon 

átnyúló együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz  
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a nyilatkozat önrész 

biztosításáról a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program” keretében 

kiírt HURO 1001 pályázathoz. Ez a pályázat egy hiányzó vasútszakasz megvalósíthatósági 

tanulmánya és műszaki kivitelezési terveinek elkészítését célozná meg, ami több mint 200 

millió forintos projekt. Ennek a szükségessége a térségben merül fel, mert Körösújfalu és 

Körösszög között hiányzik egy szakasz a vasúthálózatból, és ennek a hiányzó szakasznak 

készítenék el a tanulmányait, ezzel kialakulhatna Nagyvárad és Gyomaendrőd között egy 

vasútszakasz, amelynek az előnyeit nyilván nem kell sorolni, még akkor is, ha közvetlen 

kapcsolat a vasútvonallal Bucsa településnek nincs, de a térség mindenképpen fejlődne. Egy 

több mint háromszázezer forintos önerő biztosításáról van szó, erről kellene nyilatkozni, 

amelye a következő évi költségvetés terhére történne.  

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a Bizottság milyen véleményt alkotott.  

 

Biró Endre a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság nemlegesen döntött a 

támogatásról, mivel semmilyen kapcsolat nincs a vasútszakasz és Bucsa település között.  

 

Kláricz János polgármester: A mostani önerő összege akár drasztikusan is megnövekedhet, ha 

több település is kilép az önerő biztosítása mellől, és a fejlesztést nem támogatja. 

Megkérdezte a képviselőket, hogy mi a véleményük, hozzanak-e döntést egy keretszám 

meghatározásával. A településen konkrét fejlesztés nem valósulna meg, csak térségi szinten 

lehetne levetíteni a fejlődést.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Benne van a kockázat, ha egy-két nagyobb település kilép a 

támogatók sorából, akkor nem lehet tudni, hogy mennyire fog megemelkedni az önerő 

összege. 

 

Kláricz János polgármester: Talán még olyan javaslatot is fel merne vetni, hogy egy olyan 

nyilatkozatot tennének, hogy látva a többi település hozzáállását, utána hozna döntést a bucsai 

képviselő-testület.  

A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.  

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

javasolt nyilatkozatot. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

89/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

Nyilatkozat önrész biztosításáról a „Magyarország-Románia határon átnyúló 

együttműködési program” keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi nyilatkozatban fejezi ki azon 

szándékát, hogy a „Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési 

program” keretében kiírt HURO 1001 pályázathoz Bucsa Község Önkormányzata 2013. 

évi költségvetésében a beruházás településre eső önrészét nem biztosítja, csak abban az 

esetben, ha az érintett települések is támogatják a beruházást.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

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

Működési Szabályzat módosítását.  
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Átadta a szót Dr. Nagy Éva körjegyzőnek. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban történt néhány technikai módosítás, pontosítás. Az önkormányzat besorolását a 

kormányrendelet szerint kellett meghatározni, valamint a pénzügyi ellenjegyzés, mint új 

fogalomnak a használatát kellett bevezetni. 

Pontosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzatban a település lakosságszáma, a 

2011. évi adatokkal. 

Az 5. sz. mellékletben módosításra került a Gazdasági Bizottság elnökének meghatározása az 

elmúlt üléseken történt módosítások végig vitele érdekében. 

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

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

 

Bevezetés 

 

Bucsa Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon, a település lakossága, 

önszerveződő közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttműködésével, 

széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a község közügyeit, gondoskodik a 

közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítása jelen és jövőbeni céljainak 

megvalósításáról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1990.évi LXV. 

törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18.§. (1) bekezdésének felhatalmazása, továbbá az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatköre alapján a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 22/2008.(XII.23.) 

(Továbbiakban: SzMSz) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) Az SzmSz 2.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(5) Bucsa község Békés megye északi Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar 

megyével határos részén található település. Az önkormányzat 5584 ha területen 2398 

fő állandó népesség figyelembevételével folytatja tevékenységét (2011.01.01.-jei 

adat).” 

(2) Az SzmSz 44.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 

(3) Az SzmSz 3. melléklete helyébe, e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(4) Az SzmSz 5. mellékelte helyébe, e rendelet 2. melléklete lép. 
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(5) Az SzmSz 8. melléklete helyébe, e rendelet 3. melléklete lép. 

 

2.§ 

 
Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2012. szeptember 27. 

 

 

 

          Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva  

           polgármester                                                                        körjegyző                                                                                     

                                                                                                              

Kihirdetésre került: Bucsa, 2012. szeptember 28. 

 

 

                                                                                                    Dr. Nagy Éva 

                                                                                                       körjegyző 

1. melléklet 

 

A települési önkormányzat képviselő-testületének önként vállalt 

önkormányzati feladatai 

 
Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 

1. a Jóléti horgásztó üzemeltetése 

2. rendezvényi étkeztetés 

3. ingatlanügyek 

4. alapfokú művészetoktatás 

5. pedagógiai szakszolgálat 

6. sport, szabadidős tevékenység 

2. melléklet 

 

 

Az egyes bizottságok tagjainak névsora és feladataik 

 
 

Gazdasági Bizottság 

 

 

Tagjai:  

1. Bíró Endre       önkormányzati képviselő a bizottság elnöke 

2. Juhász Sándor          önkormányzati képviselő 

3. Fenyődi Attila      önkormányzati képviselő 

4. Fehér Lászlóné      külső tag 

5. Janóné Lengyel Magdolna külső tag  

 

 

A Bizottság feladata: 
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1. Véleményezi, felügyeli és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását, őrködik annak 

jogszerűsége és törvényessége felett, közreműködik a költségvetési koncepció 

kialakításában, az éves költségvetési javaslat összeállításában. 

2. Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő ügykörébe tartozó előterjesztést, 

véleményezi a hitelfelvételi javaslatokat, a költségvetési tárgyú előterjesztéseket. 

3. Vizsgálja a pénzmaradvány és a tartalékok felhasználására irányuló javaslatokat. 

4. Közreműködik a testület és a hivatal által meghirdetett költségvetést érintő pályázatok 

elbírálásában. 

5. Elemzi az intézmények pénzügyi vizsgálati anyagát, részt vesz a vizsgálatokban, 

javaslatot tesz az ellenőrzés hatékonyságának fokozására. 

6. Véleményezi és ellenőrzi a képviselő-testület egységes pénzalaptervét és 

végrehajtását, kezdeményezi a szükség szerinti, évközi módosítást. 

7. Véleményezi az intézményhálózat részére biztosított mennyiségi pénzalaptervét és 

végrehajtását, kezdeményezi a szükség szerinti, évközi módosítást, 

8. Figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdasági programjának megvalósítását, és 

szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására. 

9. Kezdeményezi az önkormányzati vagyon és annak tárgyai hasznosítására vonatkozó 

elképzeléseket. 

10. javasolja az önkormányzati vagyon vállalkozásba bevitelét. 

11. Végzi a hasznosítási, vagyoni tárgyú pályázatok elbírálását. 

12. kezdeményezi a gazdasági társaságok és intézmények gazdálkodásának 

önkormányzati tulajdonosi érdekeltségű vizsgálatát. 

13. Ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, 

vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi 

ügyeit, arról jelentést tesz a Képviselő- testületnek. 

14. Véleményezi az előterjesztett önkormányzati rendelettervezetet 

15. Javaslatot tesz a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására. 

 

Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság, 

 

Tagjai: 

 

1. Harmati Gyula  önkormányzati képviselő a bizottság elnöke 

2. Biró Endre  önkormányzati képviselő  

3. Juhász Sándor  önkormányzati képviselő 

4. Bányai István   külső tag 

5. Gyarmati László  külső tag 

 

A Bizottság feladata: 

1. Véleményezi az oktatási, művelődési intézmények átszervezését, szerkezetátalakítását, 

létesítését megszüntetését. 

2. Összefogja a település sport- és kulturális, környezetvédelmi tevékenységét, a 

művelődési feladatok végrehajtását. 

3. Felkutatja és megőrzi a község természeti, kulturális és építészeti örökségeit. 

4. Felkutatja, megőrzi és továbbadja községünk hagyományait a következő 

nemzedéknek. 

5. Véleményezi a községi ünnepségek előkészítésének és megrendezésének programját. 

6. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját és költségvetését. 

7. Javaslatot tesz a sporttal, kultúrával, környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok 

benyújtására. 

8. Együttműködik a helyi sportélet szervezésében a bucsai sportegyesülettel. 
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9. A Bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek az alábbi 

napirendek: 

- Hosszú távú oktatási, közművelődési, sportszervezési, környezetvédelmi 

terv koncepciója, 

- Közoktatási, közművelődési önkormányzati intézmények vezetőinek 

kinevezésére, megbízására vonatkozó személyi javaslatok. 

- Közoktatási, Közművelődési, sportcélú intézmények létesítése, működési 

körének módosítása, illetve megszüntetése. 

- Környezetvédelmi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása. 

- A különböző önkormányzati szolgáltatások díjának megállapítására, 

mértékére vonatkozó javaslatok. 

A tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos javaslatok, döntések 

 
3. melléklet 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Szakfeladat rendje 

 

 

I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai 

 

 

Megnevezés:   Bucsa Község Önkormányzata 

Székhelye:   5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

Működési területe:  Bucsa község közigazgatási területe 

Fő tevékenység:  helyi közhatalom gyakorlása 

Jogszabályi felhatalmazás: 1990. évi LXV. törvény 

Vezetője:   a polgármester 

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

Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861 

Adószáma:   15344863-2-04 

KSH száma:   15344863-8411-321-04 

TB. törzsszáma:  00000000071985611 

Pénzügyi körzet: 9112  Bucsa 

KSH területi számjel: 0413471 

Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi 

OEP Kód: 1204 

TEÁOR: 8411 

Számlavezető pénzintézet: CIB BANK ZRT 

Bankszámla számai, megnevezése:  

Költségvetési elszámolási számla:  10700165-45182608-51100005 

Állami hozzájárulás számla:  10700165-45182608-52000001 

Gépjármű adó beszedési számla:   10700165-45182608-52100008 

Iparűzési adó beszedési száma:   10700165-45182608-52200005 

Magánszemélyek kommunális adója: 10700165-45182608-52300002 

Lakásépítési és lebonyolítási számla: 10700165-45182608-52400009 

Bírság beszedési számla:   10700165-45182608-52500006 

Egyéb helyi adó bevetéli számla:   10700165-45182608-52600003 

Egyéb ügyfél által meghat. (pályázat9 10700165-45182608-52700000 

Egyéb elkülönített (világháborús e.) 10700165-45182608-52800007 

Illetékbeszedési számla:   10700165-45182608-52900004 

Egyéb idegen bevétel elsz. számla:  10700165-45182608-53000004 
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Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 

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

polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen 

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

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

Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége látja el. 

 

II. Szakfeladat rendje:  

 

Hatályos 2012. január 1-jétől:  

 

Alaptevékenység (szakmai) 

 

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

3811011 Települési hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

3811031Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 

5629171 Iskolai intézményi étkeztetés 

7500001 Állategészségügyi ellátás 

8130001 Zöldterület kezelés 

8411141 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

8411181 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

8414021 Közvilágítás 

8414031 Város és községgazdálkodási m. n. s szolgáltatás 

8425311 A polgári védelem ágazati feladatai 

8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 

8435331 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 

8425411 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

8621011 Háziorvosi alapellátás 

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

8623011 Fogorvosi alapellátás 

8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

8690521 Település-egészségügyi feladatok 

8821111 Aktív korúak ellátása 

8821121 Időskorúak járadéka 

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív módon 

8821151 Ápolási díj alanyi alapon 

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

8821191 Óvodáztatási támogatás 

8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

8821221 Átmeneti segély 

8821231 Temetési segély 
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8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 

8822011 Adósságkezelési szolgáltatás 

8822021 Közgyógyellátás 

8822031 Köztemetés 

8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

8904431 Egyéb közfoglalkoztatás 

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

9101231 Könyvtári szolgáltatások 

9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

9603021 Köztemető – fenntartás és működtetés 

 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek 

 

5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása  

5629202 Egyéb vendéglátás 

6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8110002 Építményüzemeltetés 

 

Technikai szakfeladat 

 

8419019 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai 

8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési terveikkel 

8419069 Finanszírozási műveletek 

 

 

6. napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsai Kábeltelevízió Kft bucsai hálózata 

fennmaradási engedélyével kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat 

50 %-os tulajdonában lévő cég, a Bucsai Kábeltelevízió Kft, a bucsai hálózata CE/5050-

67/2011 számon fennmaradási engedélyt kapott, amelyet az adás-vétel alapján át is ruházott 

az Alföld-SAT Kft. Az ügyvezető megtette a lépéseket a kintlévőségek irányába, és 

tájékoztatni fogja a képviselő-testületet, hogy ez hogyan alakul. A fennmaradási 

engedélynek még jogerőre kell emelkednie.  

Ez volt még egy elmaradása a Kábeltelevízió Kft-nek amiről tájékoztatnia kellett a 

képviselő-testületet.  

 

Megkérdezte, hogy van-e kérdés?  

Mivel kérdés nem volt, kérte a képviselőket, hogy szíveskedjenek a kft ügyvezetője, Szűcs 

Gábor kérésére a tájékoztatást elfogadni, erről határozatot hozni, kézfelemeléssel történő 

szavazással. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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90/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Bucsai Kábeltelevízió Kft bucsai hálózata fennmaradási engedélyével 

kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft bucsai hálózata fennmaradási engedélyével kapcsolatosan.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mint magánember támogatatta 

a fogyatékkal élők budapesti kirándulását.   

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a megtette a szükséges jogi lépéseket a facebook-on 

megjelent Nagy Győző által létrehozott „Honi csoport”-ban írt személyét érintő 

vádaskodásokkal kapcsolatosan.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 

16,30 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  
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         jegyzőkönyvvezető  


