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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

3209-4/2021. ikt.sz. 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 29-én (csütörtökön) 

délután 13,45 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Márki Tiborné 

képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné 

képviselők. 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi 

munkatárs 

 

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

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatársat. 

 

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

részéről 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Hiányzik 3 fő képviselő. 
 

A határozathozatalban részt vesz 4 fő. 

 

Kláricz János polgármester: Ismertette a napirendi pontokat:  

 

1./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat módosítása 

megtárgyalása 

Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése előirányzat módosítása megtárgyalása 

Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetése előirányzat módosítása 

(rendelet megalkotás) 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

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

megállapításáról 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      

 

1. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat 

módosítása megtárgyalása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár 2021. évi költségvetése előirányzat módosítása megtárgyalását.  

Megkérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság 

véleményéről.  

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

tárgyalta, elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Kóti Árpád Faluház 

és Könyvtár 2021. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

 Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, 

hozzászólása?  

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

 

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

Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi módosított költségvetése előirányzatát bevételi és kiadási 

oldalon 13.758.429.- forint főösszegben történő meghatározásával, és Bucsa Község 

Önkormányzatának 2021. évi konszolidált költségvetésébe történő beépítésével.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

199/2021.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

Kóti Árpád Faluház és Könyvár 

2021. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi 

módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 13.758.429.- forint főösszegben határozza 

meg. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított előirányzatot a 

konszolidált költségvetési rendeletbe beépíti. 

Felelős: Kláricz János - polgármester 

  Fábiánné Szabó Erzsébet- pénzügyi főelőadó 

Határidő:    azonnal 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése előirányzat 

módosítása megtárgyalása 

 

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

Önkormányzat 2021. évi költségvetése előirányzat módosítása megtárgyalását.  

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.  
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A Gazdasági, Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérdezte a bizottság elnökét, 

milyen álláspontot alakítottak ki? 

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

tárgyalta, elfogadta, és elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetése előirányzat módosítását. 

 

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

hozzászólása?  

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

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

Község Önkormányzata 2021. évi módosított költségvetése előirányzatát bevételi és kiadási 

oldalon 1.141.885.842.-forint főösszegben történő meghatározásával, és Bucsa Község 

Önkormányzatának 2021. évi konszolidált költségvetésébe történő beépítésével.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

200/2021.(VII.29.) Képviselő-testületi  határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése előirányzat módosításának 

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi 

módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 1.141.885.842.-forint főösszegben 

határozza meg. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított előirányzatot a konszolidált 

költségvetési rendeletbe beépíti. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kláricz János - polgármester 

  Fábiánné Szabó Erzsébet – pénzügyi főelőadó 

 

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetése 

előirányzat módosítása (rendelet megalkotás) 

 

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

Önkormányzata 2020. évi konszolidált költségvetése előirányzat módosítása elfogadását a 

rendelet megalkotását.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet, megkérdezte az elnököt a bizottság 

véleményéről.  

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

tárgyalta, elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta Bucsa Község 

Önkormányzata 2021. évi konszolidált költségvetése előirányzat módosítását.  

 

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

ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

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

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

hogy Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált költségvetése előirányzat 

módosítását bevételi és kiadási oldalon 1.146.764.501.-forint főösszegben határozza meg, és 
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Bucsa Község Önkormányzatának 2021. évi konszolidált költségvetésébe beépíti, a rendeletet 

megalkotja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

201/2021.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetése előirányzat 

módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi 

módosított konszolidált költségvetése előirányzatát bevételi és kiadási oldalon 

1.146.764.501.-forint főösszegben határozza meg, és megalkotja a 2021. évi konszolidált 

költségvetési rendeletét. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Balázs Ferencné – pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: azonnal 

 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a képviselő-testület a kettes együttes ülésen elfogadta a 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, az előzőekben elfogadta a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár, Bucsa Község Önkormányzata és az önkormányzat 2021. évi konszolidált 

költségvetése előirányzat módosításait, sor kerülhet a rendelet alkotásra.  

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetését 1.146.764.501,-

forint költségvetési bevétellel, és 1.146.764.501,-forint költségvetési kiadással állapítja meg. 

A rendelet tervezetet a képviselők az előterjesztéshez megkapták.  

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált 

költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) önkormányzati rendeletének módosításával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021.(VII.30.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló  

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

   

 

4. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntést a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 

pályázat benyújtásával kapcsolatosan. 
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Az előterjesztést a képviselők megkapták, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 

pályázatot hirdetett Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 

törvény 3. melléklet 1.2.2.1. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.  

A támogatásra azok az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok 

pályázhatnak, amelyek a szociális rászorultságot és az igénylés részletes feltételeit 

önkormányzati rendeletben szabályozzák.   

 

A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület döntése: 

- a pályázat benyújtásáról és a tűzifa fajtájáról 

- az önrész biztosításáról 

- arról, hogy a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér 

- valamint arról, hogy a szociális rászorultság és az igénylés feltételeit önkormányzati 

rendeletben szabályozza. 

(Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a tüzelőanyag igénylésére és a 

szociális rászorultság megállapításáról szóló önkormányzati rendeletünket hatályon 

kívül fogjuk helyezni és új rendeletet fogunk alkotni, melyet a következő testületi ülésre 

tudunk előkészíteni.) 

Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás.  

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

szavazni, aki a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

   202/2021.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatosan 

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

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 

1.2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatás jogcímen lágy lombos tűzifa vásárlására.  

Bucsa Község Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 

alapján a szociális célú tűzifa igényléséhez településünk nem tartozik a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzatok közé, ezért a pályázati kiírás alapján 

lágy lombos tűzifa esetén 1.000 Ft/erdei m3 + áfa mértékű önrész megfizetését vállalja, 

amely maximum 1.024.890.- Ft, (azaz egymillió-huszonnégyezer-nyolcszázkilencven forint). 

Az önrész fedezetét Bucsa Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésének települési 

támogatás kerete, a szállítási és a jogosultak részére történő kiszállítási költséget pedig 

saját költségvetéséből biztosítja.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a szociális célú 

tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés feltételeiről rendeletét megalkotja 

legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása iránt 

intézkedjen.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2021. július 29. 
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5. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km 

keretének megállapításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a civil szervezetek 

magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapításáról.  

 

A 3/2014. (VI.24.) számú Gépjármű-üzemeltetési szabályzat tartalma szerint a Képviselő-

testületnek minden évben meg kell hozni a szabályzat III. pontja szerinti döntést. 

A szabályzat 3. pontja szabályozza a civil szervezetek támogatásának módját, ami így szól: 

„A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha a támogatást pártpolitikától mentes 

feladatellátásra, valamint a településhez kapcsolódó vagy a település lakosait érintő programok 

szervezésére kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.  

3.1.  A civil szervezetek támogatása lehet pénzbeli vagy természetben, illetve a kettő együtt 

is biztosítható.  

3.2.  A természetbeni támogatás módja az ingyenes vagy kedvezményes gépkocsi, busz és 

helyiséghasználat, illetve más, a működést segítő ingyenes és kedvezményes 

szolgáltatás lehet. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan?  

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

szavazni, aki a civil szervezetek magáncélú üzemi járművel igénybevételi km keretének 

megállapításával egyetért.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

203/2021.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni 

támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2021. évi km keretéről a következők szerint: 

Civil szervezet neve, címe     2021. évi javasolt km keret 

1./ Bucsai Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány  500 km 

      5527. Bucsa, Kossuth tér 9.          

2./ Bucsa Sport Egyesület                  10000 km 

       5527. Bucsa, Kossuth tér 6.  

3./ Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület                 1000 km 

5527. Bucsa, Kossuth u. 37.  

4./ Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület        500 km 

       5527. Bucsa, Kossuth u. 37. 

5./ Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület      500 km 

      5527. Bucsa, Akácos u. 13. 

6./ Bucsai Tanulókét Szociális és Kulturális Alapítvány      500 km 

      5527. Bucsa, Kossuth u. 61. 

7./ Csali Horgászegyesület          500 km 

 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint    
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6. napirendi pont: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása jóváhagyása napirendet.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy normatíva igénylés szempontjából 

felmerülő technikai jellegű probléma miatt szükségessé vált a Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, amely szerint a Társulás székhely 

visszakerül Szeghalom Város Önkormányzatának illetékességi területére.  

A Társulási Megállapodás módosítása nem a szokványos úton történik, tekintettel arra, hogy a 

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának tájékoztatása alapján mind formai mind 

technikai szempontból lehetőség van rá, hogy az visszaható hatállyal 2021. január 1-vel 

történjen meg.  

A módosítás tekintetében el kell mondani, hogy a székhelyváltozástól függetlenül a 

munkaszervezeti feladatokat továbbra is a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal fogja ellátni, 

így a működés során a társult önkormányzatokkal a kapcsolattartás továbbra is változatlan 

formában fog történni.  

 

A fentieknek megfelelően előkészítésre került a Társulási Megállapodást módosító okirat 

valamint az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás, kérem a képviselőket fogadják el. 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e kérdés a képviselők részéről?  

 

Kérdés és hozzászólás nem volt, ezért szavazást rendelt el.  

 

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

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

204/2021.(VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Megállapodásának  

jóváhagyása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének, 

továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-

ban foglalt rendelkezéseinek megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, 

Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. melléklete szerinti, annak egységes 

szerkezetű változatát jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntését küldje meg a Társulás 

részére, továbbá felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a Társulási 

Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2021. augusztus 6.  

Felelős: Kláricz János polgármester 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek hozzászólása? 

Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét és az ülést 

14,25 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

  Kláricz János       Dr. Nagy Éva 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

 

          Komroczkiné Nagy Edit  

             jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

  


