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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-39/2012. iktatószám 

 

39. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én 

(csütörtökön) délután 17,00 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, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselő 

 

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

főmunkatárs, Koczka Istvánné iskola igazgató, Szűcs Gábor a Bucsai Kábeltelevízió Kft 

ügyvezetője 

 

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

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

pénzügyi munkatársakat, valamint Dr. Nagy Éva körjegyzőt. Köszöntötte a jelenlévő Szűcs 

Gábort, a Bucsai Kábeltelevízió Kft ügyvezetőjét.  

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat kiegészíteni: 

 

1./ A Bucsai Kábeltelevízió Kft működésével kapcsolatos döntések meghozatala, 

felhatalmazás Bucsa Község Önkormányzat tulajdonában álló multi funkciós oszlopsor 

értékesítésére, és felszámolási eljárás megindítására az Alföld-Sat Kft ellen, és Felhatalmazás 

a Bucsai kábeltelevízió Kft-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítésére és felszámolási 

eljárás megindítására az Alföld-Sat kft ellen 

        

2./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi 

beszámolója 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának kialakítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

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

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosításról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi rekonstrukciós javaslatának elfogadása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ A „Teljes ellátásról szóló villamos energia szolgáltatási szerződés”-ről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ A Békés Megyei Könyvtár és Tudásház 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Bejelentések 

 

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

kapcsolatosan?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1./ napirendi pont: Felhatalmazás Bucsa Község Önkormányzat tulajdonában álló multi 

funkciós oszlopsor értékesítésére, és felszámolási eljárás megindítására az Alföld-Sat Kft 

ellen 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a felhatalmazást Bucsa 

Község Önkormányzat tulajdonában álló multi funkciós oszlopsor értékesítésére, és 

felszámolási eljárás megindítására az Alföld-Sat Kft ellen. 

Szűcs Gábor a Bucsai Kábeltelevízió Kft ügyvezetője néhány hete tájékoztatott miszerint a 

jövőben nem tudja tovább ellátni az ügyvezetői feladatokat egészségi állapotára tekintettel. 

Mivel a tisztség betöltésére alkalmasabb személyt jelenleg nem tudna javasolni, és a 

gazdasági társaság folyamatban lévő ügyeit is Szűcs Gábor a legjobban ismeri és képviseli, 

most úgy gondolja, az önkormányzat számára egyetlen megoldás van a társaság jövőjét 

illetően, az pedig a társaság és ebből adódóan az oszlopsor értékesítése. 

 

Szűcs Gábor: Az önkormányzat gazdasági érdeke egyértelműen ezt a megoldást kívánja meg. 

Az oszlopsor értékesítése pedig addig indokolt ameddig egyáltalán vevő van rá.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel költsége az önkormányzatnak az oszlopsorral 

kapcsolatosan nem merült fel, így az értékesítése mindenképpen pozitív az önkormányzat 

számára, persze törekednünk kell minél jobb áron értékesíteni. Kérésem az is, hogy a testület 

határozza meg azt a minimális vételárat, amelyen legalább értékesíteni kell az oszlopsort. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 



 3 

 

   104/2012.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás Bucsa Község Önkormányzat tulajdonában álló multi funkciós oszlopsor 

értékesítésére, és felszámolási eljárás megindítására az Alföld-Sat Kft ellen 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat tulajdonában álló  

multi funkciós oszlopsor (nyilvántartási száma: 1031/3) értékesítését határozza el, 

minimum bruttó 3.000.000 Ft összegen. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződés megkötésére. Az adásvétel lebonyolításának határideje: 2012. december 17. 

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert, hogy amennyiben az 1. pontban foglalt ügylet 2012. december 17. 

napjáig nem bonyolódik le, akkor Bucsa Község Önkormányzata az Alföld-Sat Kft 

ellen felszámolási eljárást indítson. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy még egy határozatot hozzanak, a 

felhatalmazás a Bucsai Kábeltelevízió Kft-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítésére 

és felszámolási eljárás megindítására az Alföld-Sat Kft ellen. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   105/2012.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Felhatalmazás a Bucsai kábeltelevízió Kft-ben lévő önkormányzati részesedés 

értékesítésére és felszámolási eljárás megindítására az Alföld-Sat kft ellen 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert a Bucsai Kábeltelevízió Kft-ben lévő önkormányzati részesedés 

törzstőke összegén (névértéke: 250.000 Ft) történő értékesítésével kapcsolatos 

tárgyalások lefolytatására, és az ügylet lebonyolítására melynek határideje: 2012. 

december 17. 

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott ügylet 2012. december 

17. napjáig nem bonyolódik le, akkor Bucsa Község Önkormányzata az Alföld-Sat Kft 

ellen felszámolási eljárást indítson. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2012. december 17. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásról szóló tájékoztatást. A képviselők az előterjesztést írásban 

megkapták.  

Az előterjesztés azzal egészítette ki, hogy a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos 

Megállapodást az önkormányzat részéről 2012 október 31-én aláírták.  

Az önkormányzat elküldte a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás felé a belső ellenőrzésre 

való igényét. Ha mégis úgy alakul, hogy a térség nem fog ellátni a későbbiekben belső 

ellenőrzési feladatot, akkor javasolja, hogy a képviselő-testület gondolja meg, és tegyen lépést 

abba az irányba, hogy megbízással saját belső ellenőrzés ellátására köt szerződést. Így a belső 

ellenőr abban a témában is időben tart ellenőrzést, amikor arra az önkormányzat részéről 

felkérést kap. 
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek további kérdése?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, 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: 

 

106/2012.(11.29.) sz. 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 

 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

  

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

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.  

A beszámolót a Gazdasági Bizottság megtárgyalta.  

 

Biró Endre elnök: A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadásra javasolja. 

  

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

hozzászólása?  

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

szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi költségvetésének háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 107/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  

háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte Bucsa Község Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját az e határozathoz csatolt 

részletezés szerint elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 

kialakítása 

  

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

Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának kialakítását.  
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Biró Endre elnök: A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi 

költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolja. 

  

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

hozzászólása?  

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

szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2013 évi költségvetési koncepciójátelfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

108/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának kialakítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetési koncepcióját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezés szerint 

elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont. Beszámoló a Bucsa, Kossuth u. 37. (hrsz: 908/2), és a Bucsa, Kossuth 

u. 62. (hrsz: 118.) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba való kerülését követő 

hasznosításról 

 

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

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

önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosításról 

 

Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztés szerint szíveskedjenek meghozni a döntést az 

ingatlan és ingatlanrész hasznosításával kapcsolatosan.  

Megkérdezte van-e kérdés?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

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

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba való kerülését követő hasznosításról. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   109/2012.(11.29.) 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 m
2
) mint állami vagyonba tartozó ingatlan 
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ingyenes önkormányzati tulajdonba került. 

A vagyonátadást követően a Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Házban a 17 m
2
 

alapterületű helyiség használatával számos helyi rendezvényt előkészítő tevékenységnek 

tudott az önkormányzat helyt adni. Ez a helyiség civil szervezetek részére is segítséget 

nyújt azzal, hogy a helyiségben lehetőség nyílik ügyeik intézésére, például a 

mozgáskorlátozottak fogadóórájának megtartására, nyugdíjas rendezvények szervezési, 

előkészítési, egyeztetési munkák lefolytatására, irodai feladatok ellátására. 

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.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi rekonstrukciós javaslatának 

elfogadása  

 

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

Önkormányzat 2013. évi rekonstrukciós javaslatának elfogadását.  

Az anyagot a képviselők írásban megkapták és megismerték.  

 

Elmondta, hogy a rekonstrukciós javaslatot az Alföldvíz Zrt megküldte az Önkormányzatnak. 

Ennek az összegnek amit a hálózat fejlesztésére tudnak fordítani, és az alapjául szolgál az az 

összeg, ami a vízdíjba van beépítve. Ez egy kalkulált bevétel, és a tervezett beruházások 

elvégzését javasolja a Zrt. A Kossuth utca, a Ságvári utca és a Zrínyi utca, valamint Rákóczi 

utca és a Kossuth utca kereszteződésén történő munkálatoknak az elvégzése lenne.  

A Kossuth utca és a Ságvári utca már volt beruházás alatt. 

Valamint a Vízmű épülete tetőszerkezetének felújítása is volt már beruházás alatt.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Az aknák állapota szükségessé teszi a tervezett felújításokat, 

ahol nincs megfelelő összekötés, ott lehet pangó víz. Javíthatnák a víz áramlását, valamint a 

hálózat szivacsos mosatásánál is lenne haszna a rekonstrukciónak.  

A Rákóczi és a Petőfi utcai átkötés jelenleg még működik, viszont a Rákóczi utcánál a 

Kossuth utca felé tartó rész már javított. Sajnos ez is évek óta így van.  

Ha nagyon muszály, hogy inkább ebből pénze legyen az önkormányzatnak akkor még 

elodázhatja a rekonstrukciós beruházást, de előbb-utóbb ezen túl kell lenniük.  

 

Kláricz János polgármester: Egyezik a véleményük, mert ha a rekonstrukciós munka hiánya 

nem gátolja meg a szolgáltatást, akkor úgy gondolja, hogy még ne döntsenek arról, hogy 

elfogadják ezt az ajánlatot. Még nem is tudják, hogy lesz-e ilyen bevétele az 

önkormányzatnak. A munkák összesen 3.760.000 Ft-ba kerülnek.   

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Komoly beavatkozások is lennének. Az előző évi ajánlatnál 

ez kevesebb összegű ajánlat. Akkor csak a Ságvári utcai javítás volt egyedül több millió 

forint, de sajnos ezeknek a munkáknak ára van.  

 

Kláricz János polgármester: Az első féléves teljesítés összege 2.700.000 Ft-volt, a második 

félévi is lesz ennyi.  
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Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy ennek az összegnek is van saját 

erő része, 360.000 Ft. Ha lesz olyan normatíva, ami kifejezetten az egészséges ivóvízzel való 

ellátásra szóló, akkor még reménykedhetnek bevételi forrásba. 

 

Kláricz János polgármester: Bizonytalan, és ha ez a felújítás nem gátolja a szolgáltatást, és 

egyébként a hibaelhárítást, akkor döntsön úgy a testület, hogy nem fogadja el ezt a javaslatot.  

 

Harmati Gyula képviselő: Mivel még nem ismeri az önkormányzat a költségvetés bevételi 

számait sem, így javasolja, hogy ne döntsenek. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A konténeres vízszolgáltatásról hallotta, hogy vezetékes 

ivóvízhálózatra nem lehet telepíteni. Ha a mostani technológiát leállítják, akkor visszalépés 

lesz, ha csak ipari vizet szolgáltatna a vízmű vezetékes rendszeren. A napi 50 m
3
 ivóvíz 

konténerben való szolgáltatása nem jelent végső megoldást.  

 

Kláricz János polgármester: A Közép-Békési Térség Ivóvízminőségjavító Társulás ülése 

elhangzott, hogy minél hamarabb át kell hozni a vizet Aradról. Azért nagyon sokat jelent, 

hogy a kormány kezeli az egészséges ivóvízzel való ellátást, és nem hagyja az 

önkormányzatokat magukra. Ha maguk kellene, hogy megoldják az önkormányzatok ezt a 

problémát, akkor nagyon sokba kerülne. 

 

Megkérdezte, van-e a képviselőknek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. Javasolta, hogy a képviselő-

testület ne fogadja el Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi rekonstrukciós javaslatát 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    110/2012.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi rekonstrukciós javaslatának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi rekonstrukciós javaslatot nem 

fogadja el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. napirendi pont: A Teljes ellátásról szóló villamos energia szerződés elfogadása. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Teljes ellátásról szóló 

villamos energia szerződés elfogadását.  

Elmondta, hogy az E-ON milyen ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, a jelenlegi 

villamos energia árát 19,13 Ft-ról 20,25 Ft-ra emeli a nettó összeget, a közvilágítás esetében 

16,68 Ft-ról 16,70 Ft-ra emelkedne az ellátás összege.  

 

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 elfogadja a 

„Teljes ellátásról szóló villamos energia szerződés”-t. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

111/2012.(11.29) Képviselő-testületi határozat 

 „Teljes ellátásról szóló villamos energia szerződés” elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Teljes ellátásról szóló villamos 

energia szerződés”-t. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

8. napirendi pont: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár feladatellátásával kapcsolatos 

kiegészítő támogatás és Megállapodás tervezet megtárgyalása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Békés Megyei 

Tudásház és Könyvtár feladatellátásával kapcsolatos kiegészítő támogatás és Megállapodás 

tervezet megtárgyalását. Az intézmény levelét a képviselők megkapták, az abban foglaltakat 

megismerhették. 

Elmondta, hogy a könyvtári szolgáltatással kapcsolatosan megjelent egy törvényjavaslat, ami 

szerint vagy saját nyilvános könyvtárat kell az önkormányzatnak működtetni, vagy a Békés 

Megyei Tudásház és Könyvtárra kellene Megállapodást kötni.  

 

Harmati Gyula képviselő: Mivel még egy törvényjavaslatra épül ez az ajánlat nem lehet tudni, 

miért lenne előnyös az önkormányzatnak, ha Megállapodást kötne a Békés Megyei Tudásház 

és Könyvtárral, illetve még nem is biztos, hogy ebből a javaslatból törvény lesz. 

  

Biró Endre képviselő: Az ajánlatból azért kitűnik, hogy szolgáltatásokat nyújt a Békés 

Megyei Tudásház és Könyvtár. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Számításokat végzett a könyvtár önkormányzat 

által történő működtetésével kapcsolatosan. Lakosságszámhoz kötötten kapna állami 

támogatást az önkormányzat. A lakosságszámhoz kötötten 1140 Ft az állami támogatás, és 

2388 fővel kell számolni, ez összesen: 2.722.321 Ft, ami a rezsi és a munkabér és járulékai. 

1.900.000 Ft lenne a dolgozó bére, a maradékból kellene működtetni a könyvtára. 

Arról is szól a költségvetési törvény, hogy célirányosan adnak a könyvtár működtetésére, és 

kiegészítő támogatás is igénybe vehető, de a részletszabályokat még nem ismeri. 

 

Kláricz János polgármester: Ami nem világos, az az, hogy az önkormányzatnak csökken-e a 

lehívható normatívája, ha a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral köt Megállapodást, 

illetve, a plusz szolgáltatásokat az önkormányzat finanszírozza-e?  

Véleménye szerint még ez a téma mindenféleképpen egyeztetést igényel. A kistérségi ülésen 

is volt erről szó, és ott is annyi hangzott el ami az előterjesztésben van leírva. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület napolja el a döntést ebben a napirendben.  

 

A képviselők egyetértettek, és elfogadták, hogy a mai ülésen nem döntenek az ajánlatról.  
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Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 18,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


