Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-40/2013. iktatószám
40. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án
(szerdán) délután 14,15 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, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását, melyeket
kiegészítené még két napirendi ponttal, amelyek a következők lennének:
Kiegészítés:
3./ Döntés a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelkeret megújításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Felhatalmazás folyószámla hitel működési hitellé történő átváltására
Előadó: Kláricz János polgármester
A 3./ Egyebek napirendi pont az 5. lesz.
Napirendi pontok kiegészítve:
1./ A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelkeret megújításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
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4./ Felhatalmazás folyószámla hitel működési hitellé történő átváltására
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Egyebek
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló rendelet elfogadását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A kiküldött anyagból látszik, hogy egy teljesen új szociális rendelet
megalkotására kerülne sor, a szociális törvény módosításából eredően.
Azt, hogy az önkormányzat szociális rendeletét módosítani kell, már jó előre lehetett tudni,
mert a törvénymódosítást már korábban elfogadták, és minden önkormányzatnak a saját
rendeletébe bele kellett építeni az „önkormányzati segély” fogalmát. Ez a segélyezési forma
magában foglalja az átmeneti segélyt, a gyermekvédelmi támogatást, a temetési segélyt.
Ezután ezeket nem külön nevesítve fogják említeni, hanem mind egy új szabályozási
rendszerben egy új név alatt, az önkormányzati segély megnevezés alatt fog futni. Azért nem
javasolja a rendelet módosítását, hanem teljesen új rendelet megalkotását, mert nem is olyan
régen, 2012 júniusában fogadta el a testület a legutóbbi szociális rendeletet, de nem volt
ésszerű ezt a rendeletet módosítani, mivel azóta nagyon sok hatáskör változott. Van, ami
átkerült a járás hatáskörébe, illetve jegyző hatásköréből a testület hatáskörébe, ezért a mostani
új rendelet tervezet átadja a hatáskört a polgármesternek, úgy mint az átmeneti segély
tekintetében.
A méltányossági jogcímű közgyógyellátás bekezdésének b) pontját javasolja még módosítani,
ami a közgyógyellátásra való egyik jogosultsági feltételt az ügyfél számára kedvezőbbé tenné.
Eddig a gyógyító ellátás költségének el kellett érni az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25 %-át (ami 2013. évben 7.125 Ft), a módosításban ezt 20 %-ra csökkentenék
(ami 2013. évben 5.700 Ft). Nincs sok kérelem, de közülük is több volt az elutasítás. A
csökkentést követően nagy segítség lenne azoknak, akik erre jogosulttá válnak, hiszen kicsi a
jövedelmük és ahhoz mérten a gyógyszerkiadásuk magas.
Megemlítette még, hogy volt szó a médiában a szociális temetkezésről, arról, hogy az is 2014
január 1-jétől hatályba lép. A rendelet előkészítésekor szóba került, hogy ebben a rendeletben
kell-e erről szólni, de mivel az országgyűlés is elhalasztotta ennek bevezetését 2015
januárjától. Így még van egy év ennek a témának a kidolgozására.
Kláricz János polgármester: A szociális temetésnek a részleteit tehát a későbbiekben fogják
kidolgozni, és meghatározni.
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Biró Endre képviselő: Szükségesnek tartja a rendelkezés bevezetését.
A testület tagjai több gondolatot osztottak meg a szociális temetkezéssel kapcsolatosan.
A beszélgetést követően megkérdezte a polgármester, hogy van-e még valakinek kérdése a
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatosan.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletet.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról
Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjába
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja
E rendelet célja, hogy az Szt. rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a Bucsa Község
Önkormányzata által biztosított egyes szociális ellátások formáit, és a szociális ellátásokra
való jogosultság feltételeit.
2. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező
(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) személyekre.
3. §
Általános rendelkezések
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott szociális
feladat és hatáskörének gyakorlását első fokon
- önkormányzati segély, és
- méltányossági jogcímű közgyógyellátás ügyben
a polgármesterre ruházza át.
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4. §
(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet.
(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata:
a) szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése,
b) a koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérése,
c) jelentősebb szociálpolitikai döntések véleményezése.
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (Bucsa) részéről egy fő köztisztviselő, akit a
jegyző jelöl ki,
b) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (székhely: 5510
Dévaványa, Jéggyár u. 47.) telephelyeinek (5527 Bucsa, Kossuth utca 65., és Kossuth
utca 63.) mindenkori koordinátora,
c) Védőnői Szolgálat mindenkori védőnője,
d) Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindenkori
gyermekvédelmi felelőse
5. §
Eljárási rendelkezések
Az e rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal (Bucsa) szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani, a rendelet 1. számú
melléklete szerinti, és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon.
6. §
Szociális ellátások
(1) Szociális rászorultságtól függő
a) pénzbeli ellátások:
a.a) aktív korúak ellátása
a.b) normatív lakásfenntartási támogatás
a.c) önkormányzati segély
b) természetben nyújtott ellátások:
b.a) méltányossági jogcímű közgyógyellátás
b.b) normatív lakásfenntartási támogatás (a támogatás összege a közüzemi
szolgáltató részére történő átutalással)
b.c.) önkormányzati segély (Erzsébet-utalvány, tüzelősegély, tankönyv- és
tanszervásárlás támogatás, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, stb.)
7. §
Rendszeres szociális segély
(1) Bucsa Község Önkormányzat a rendszeres szociális segélyre jogosult személy részére
az együttműködési kötelezettség teljesítésére a Szeghalom Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye (5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.)
telephelyként működő Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot 5527 Bucsa,
Kossuth utca 65. szám (továbbiakban együttműködésre kijelölt szerv) jelöli ki.
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(2) A rendszeres szociális segélyben részesülő a rendszeres szociális segély
folyósításának feltételeként köteles együttműködni a (1) bekezdésben meghatározott
együttműködésre kijelölt szervvel.
(3) Az együttműködés keretén belül a rendszeres szociális segélyben részesülő személy
köteles:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát a jogosultságot
megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított l5 napon belül,
b) az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő programról írásban
megállapodni,
c) teljesíteni a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést
segítő programban foglaltakat,
d) háromhavonta az együttműködésre kijelölt szervnél jelentkezni.
(4) A beilleszkedést segítő programok:
a) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében,
a.a) képzettség erősítése, képzésbe juttatás,
a.b) kommunikációs és konfliktus kezelési készségek fejlesztése
b) egészségügyi-szociális-mentális állapotot javító egyéni tanácsadás
c) szociális problémák kezelése, családgondozás
d) más ellátásba juttatás:
d.a) nyugdíj, munkaképesség-csökkenés megállapításának előkészítése,
ügyintézés segítése
d.b) információnyújtás a szociális támogatásokról, tanácsadás, ügyintézés
segítése.
(5) Az együttműködésre kijelölt szerv:
a) figyelemmel kíséri a (3) bekezdés a) pontja szerinti határidő betartását, és annak
megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális
segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a megjelenéskor –
nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést
segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az
együttműködési eljárás szabályiról,
c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez
igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel
írásban megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel
és háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést
segítő programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program
végrehajtásáról, és az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt,
f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,
g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő
személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti nyilvántartásba magát,
b) a beilleszkedést segítő programról az együttműködésre kijelölt szervvel,
írásban nem állapodik meg és az abban foglaltakat nem teljesíti,
c) az együttműködésre kijelölt szervnél az előírt időpontban nem jelenik meg és
távolmaradását nem igazolja.
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(7) Az együttműködésre kijelölt szerv az együttműködési kötelezettség megszegéséről a
megszegést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a jegyzőt.
8. §
Önkormányzati segély
(1) Önkormányzati segélyben azok a személyek részesíthetők, akik létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, valamint időszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdenek, és
a)
önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy
b)
alkalmanként jelentkező az Szt. 45. § (4) bekezdésében felsorolt nem várt
többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak,
feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át.
(2) Az önkormányzati segély kérelemben foglalt indokokat a megfelelő igazolással
igazolni kell.
(3) Az önkormányzati segély lehet:
a) eseti,
b) pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön,
kizárólag temetési költségre, vagy közüzemi szolgáltatások visszakötésére
(4) Az eseti önkormányzati segély összege
a) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén 15.000.Ft,
b) elemi kár bekövetkezése miatt 30.000.- Ft
c) az egyéb a)- b) pontokba nem tartozó események esetén legfeljebb 15.000.- Ft
lehet.
(5) A pénzbeli támogatásként megállapított eseti önkormányzati segély – kivéve az
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén megállapított
eseti önkormányzati segély – kifizetése történhet:
a) a jogosult részére, vagy
b) a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely
(Bucsa) családgondozója részére.
Ebben az esetben a támogatás felhasználásáról a családgondozó a felhasználást
követő 8 napon belül számlával köteles elszámolni.
(6) Temetési költségre kölcsön formájában önkormányzati segélyt
a) legfeljebb egy hozzátartozó igényelhet, aki az eltemettetésről gondoskodik függetlenül attól, hogy eseti önkormányzati segélyt is igényelt – és erről a nevére
kiállított számlát is csatolja.
b) a megállapított kölcsön maximális összege 50.000.- Ft lehet
c) a kölcsön legfeljebb egy évre adható, a hatósági szerződés megkötésére a
polgármester és a jegyző jogosult.
(7) Közüzemi szolgáltatások (áram-víz-gáz) visszakötésére abban az esetben adható a
kölcsön, ha
a) a visszakötés a hálózat korszerűsítését, vagy a teljes cseréjének többletköltségét
vonja maga után és a kérelmező családjában kiskorú gyermeket nevelnek és a
gyermek (-ek) gyermekvédelmi kedvezményre jogosul (-tak),
b) a kölcsön maximális összege a visszakötés költségeinek 50 %-a lehet,
c) a kölcsön összege a szolgáltató részére kerül kifizetésre, a szolgáltatás visszaállítása
után, amennyiben a kérelmező a költség ráeső részét megfizette,
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d) a közüzemi szolgáltatások visszakötésére irányuló kérelemhez csatolni kell:
- a költségeket alátámasztó, a szolgáltató által kiadott igazolást, vagy árajánlatot,
- a kérelmező és a gyermek (-ek) lakcímigazolványának fénymásolatát,
- gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat
fénymásolatát, vagy igazolást
e) közüzemi szolgáltatások visszakötésére megállapított kölcsön legfeljebb egy évre
adható, a kölcsönszerződés megkötésére a polgármester és a jegyző jogosult.
9. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők támogatása
(1) A polgármester a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez természetbeni
támogatást nyújthat.
(2) A támogatás összege az igénybe vevő mindenkori napi térítési díjának 70 %-a.
(3) A természetbeni ellátást a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti
Intézmény (Dévaványa) telephelyként működő Idősek klubjában (5527 Bucsa, Kossuth
utca 63. szám) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személyre lehet
megállapítani.
(4) A támogatás megállapításához a szolgáltatást nyújtó intézmény havonta az ellátást
igénybe vevő személyekről kimutatást küld, mellékelve a rászorultságot igazoló
dokumentumokat,
(5) A kimutatás alapján a polgármester egy határozatban rendelkezik a támogatás havi
összegének megállapításáról és a szolgáltatást nyújtó intézmény részére a tárgyhót követő
5. napjáig történő utalásáról.
10. §
Méltányossági közgyógyellátás
(1) A polgármester méltányossági jogcímű közgyógyellátásra való jogosultságát állapítja meg
annak a személynek, akinek
a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő esetén 200 %-át, továbbá
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri, vagy meghaladja.
11. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet.
Bucsa, 2013. december 18.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2013. december 19.
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Dr. Nagy Éva
jegyző
1. melléklet
KÉRELEM
önkormányzati segély iránt
Kérelmező adatai:
Név: ..............................................................................................................................
Születési név:..……………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: .......................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcíme: .......................................................................................................................
TAJ száma:…………………………………………………………………………………..
Kölcsön esetén:
Adóazonosító száma:…………………………………………………………………..…….
elhunythoz való hozzátartozói kapcsolat:……………………………………………….….
Családban együtt élők száma:.....................fő
név

családi kapcsolat
megnevezése

születési hely, idő

Az önkormányzati segély kérelmem
1) eseti segélyre
a) betegség miatt
b) haláleset miatt
c) elemi kár bekövetkezése miatt
d) válság helyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása
érdekében
e) iskoláztatás biztosítása érdekében
f) gyermek fogadásának előkészítéséhez
g) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz
h) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó
kiadósok miatt
i) a gyermek (ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul (a
gyermek hátrányos helyzete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (3) bekezdése alapján
megállapításra került.)
2) kamatmentes kölcsönre
a) temetési költségre
b) közüzemi szolgáltatás visszakötésére
vonatkozóan kérem elbírálni.
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(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
A kérelemre vonatkozó indokot a megfelelő igazolás csatolásával igazolni kell!
Kérelem indoklása:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a
kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.

Bucsa, ...............................
……………………………………
aláírás

2./ napirendi pont: A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a 2014. évi belső
ellenőrzési terv elfogadását. Minden év végén feladatként hárul a testületre a belső ellenőrzési
terv elfogadása. Eddig a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás látta el azt a feladatot,
azonban a belső ellenőr munkaviszonya megszűnt. A szeghalmi önkormányzat jegyzője
magára vállalta azt a feladatot, és a belső ellenőrzés lefolytatására alkalmas irodákkal felvette
a kapcsolatot. Amilyen összeget eddig is szánt erre az önkormányzat, azon a pénzügyi kereten
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belül szeretnék ezután is megoldani a belső ellenőrzést. Javasolja az előterjesztésben foglalt
két terület működésének felülvizsgálatát, ami az óvoda, és a gépjármű üzemeltetés
költségeinek felülvizsgálata. Ha elfogadásra kerül a belső ellenőrzési terv, akkor konkrét
ajánlatot tud adni a szeghalmi jegyző.
2014 január 1-jétől fuvarozási hatósági engedéllyel fog rendelkezni az önkormányzat. Erre a
területen egy koordinátor lesz kinevezve. Azért is fontos ez, mert a KLIK felé is így lehet a
fuvarozást végezni, és számlázni. Maga az engedély lehetőséget biztosít arra, hogy belső
felhasználásra, kisebb egyesületeknek költségmentesen is oda lehet adni a gépjárművet. A
későbbiekben komoly bevételt is jelenthet ez az önkormányzatnak, ezért is fontos, hogy az
elszámolási rész is megfelelően, megfelelő szakmai felügyelettel működjön.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a 2014. évi belső ellenőrzési tervvel
kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
118/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat
A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tervét e
határozat 1. mellékletében meghatározottak szerint fogadja el.
Az ellenőrzés tárgya,
célja, vizsgált szerv

Kockázati
tényezők

Bucsa Község Napközi
Otthonos
Óvoda
finanszírozásának
felhasználása,
foglalkoztatási
jogviszonyok
szabályszerűségének
ellenőrzése

A finanszírozás
felhasználásának
szabályserűségéne
k megállapítása,
a foglalkoztatási
jogviszonyok
megváltozott jogi
feltételeknek való
megfelelőségének
megállapítása
Az önkormányzat
gépjárműveinek
üzemeltetésének
szabályszerűsége
(üzemanyag
felhasználás,
normák
alkalmazásának
szabályszerűsége,
menetlevelek,
gépjárműigények
bejelentése),
az
kiküldetési
rendelvénnyel
elszámolt
utak
szabályszerűsége

Bucsa
Község
Önkormányzata
gépjármű
üzemeltetésének,
és
elszámolásának
szabályserűsége,
kiküldetések
és
elszámolásuk
ellenőrzése

Ellenőrize
ndő
időszak
2013. év

2013. év

Ellenőrzési
kapacitás
(nap)
10

10

Ellenőrzés
fajtája

A belső ellenőrzés
típusa

Ellenőrzés
ütemezése

célvizsgálat

szabályszerűségi,
pénzügyi
ellenőrzés

I. félév

célvizsgálat

szabályszerűségi,
és
pénzügyi
ellenőrzés

II. félév
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Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: 2013. december 31.
3. napirendi pont: Döntés a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél hitelkeret
megújításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést a
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelkeret megújításáról.
A folyószámla hitelt az önkormányzat 10.000.000 Ft összegben vette fel a Szeghalom és
Vidéke Takarékszövetkezettől, mely összeget 2013. december 31. napjáig vissza kell fizetnie.
A folyószámla hitelkeretet ugyanolyan feltételekkel, mint eddig az önkormányzat igényelheti,
a fiókvezetővel történt egyeztetést követően. Ezzel kapcsolatosan tehát kell hozni egy
képviselő-testületi döntést, arra vonatkozóan, hogy az eddig feltételek megtartása mellett a
hitelkeretet az önkormányzat megigényli.
2013. december 16-án, két nappal ezelőtt olyan törvénymódosítás jutott az önkormányzat
tudomására, amely arról szól, hogy a költségvetési törvény módosul, és az
adósságkonszolidációba a folyószámla hitelkeretet is bevonhatják.
2013. december 5. napját jelölték ki, amely nap, mint egy viszonyszám, és 2013. december
20-án felhasznált hitelt fogják bevonni a konszolidációba, úgy, hogy azt az összeget engedik
meg átfordítani működési hitellé.
Sajnos ez nem teljesen alakult jól, mint minden önkormányzat, Bucsa is előre gondolkodott,
és tartalékolt, nem használta fel az összes hitelkeretet. Mindösszesen ez az önkormányzatnak
6,3 millió forintot jelent, illetve a konszolidációba bevonható összeg 3,6 millió forint körüli
összeg lehet.
Dr. Nagy Éva jegyző: A minisztériummal is folytattak egyeztetést, konkrétan a
konszolidációról rendelkező jogszabályhely értelmezéséről.
Kláricz János polgármester: Jelenleg csak a törvénymódosítás szövege áll rendelkezésükre, és
az egységes szerkezet biztosabb értelmezést eredményezne. A testületnek azonban egy
döntést kell tehát hoznia, ami egyrészt jelenti a hitelkeret szerződés újbóli megkötését, 2014
január 1. napjától. A másik döntést az lenne, hogy a konszolidálásra kerülő összeget az
önkormányzat átváltja működési hitellé.
Megkérdezte a képviselőket, hogy a támogatásukat adják meg a két döntést illetően.
Még a héten konkrét állásfoglalások birtokában szeretnék megkötni, illetve a megkötésüket
kezdeményezni.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a Szeghalom és
Vidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelkeret megújításáról, 10.000.000 Ft összegben,
2014. január 1. napjától.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
119/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezetnél fennálló hitelkeret megújításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
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működőképességének
biztosítása
érdekében
a
Szeghalom
és
Vidéke
Takarékszövetkezettel 2014. január 1. napjától 10.000.000.- Ft (azaz tízmillió forint)
összegben hitelkeret szerződést köt.
Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésbe.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés
aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2013. december 31.
4. napirendi pont: Felhatalmazás folyószámla hitel működési hitellé történő átváltására
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a felhatalmazást
folyószámla hitel működési hitellé történő átváltására döntést.
Az előző napirendben elmondta, hogy a kormány olyan törvénymódosítást hajtott végre,
amely szerint az önkormányzatok hitelkerete egy részét működési hitellé történő átalakítását
hagyja jóvá, mely hitel összege bekerül az adósságkonszolidáció keretébe.
Bucsa Község Önkormányzata esetében ez az összeg 3.690.626 Ft.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a
folyószámla hitel működési hitellé történő átváltásával, 3.690.626 Ft összegben.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
120/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Felhatalmazás folyószámla hitel működési hitellé történő átváltására
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
működőképességének
biztosítása
érdekében
a
Szeghalom
és
Vidéke
Takarékszövetkezettel 2014. január 1. napjától fennálló 3.690.626 Ft (azaz hárommillióhatszázkilencvenezer-hatszázhuszonhat forint) összegű folyószámla hitelt működési célú
hitellé alakítja át.
Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes
futamideje alatt beépíti a költségvetésbe.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére
Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés
aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2013. december 31.
Biró Endre képviselő: A könyvtári könyvek átkerültek a könyvtárból a Helytörténeti
múzeumba, de a lerakás során azt tapasztalta, hogy sok könyv nem megfelelően lett nagy
dobozba rakva, és a pakolás során gondot okozott. A doboz alja kinyílt, a könyveket nem
lehetett szépen egymásra rakni. Sok olyan könyv van még mindig, aminek nincs már
jelentősége, értelme, hogy a könyvtári könyvek között legyen.
Kláricz János polgármester: Nincs megfelelő szakember, ezért nem volt megfelelő a pakolás,
a könyvek összerakása sem. Nagyon nagy szükség van könyvtáros szakemberre, és szükség
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van kulturális visszajelzésre, arra, hogy a testület is megfelelő képet kapjon érvről évre a
könyvtárban végzett munkáról. Ehhez azonban arra van szükség, hogy legyen közalkalmazott
könyvtáros foglalkoztatva. A következő költségvetési évben erre nagy hangsúlyt kell fektetni,
erre mindenképpen oda kell figyelni.
Biró Endre képviselő: Jó példával lehetne szolgálni azzal, hogy akár más településen, vagy
ismeretségi körében is van olyan, aki könyvtára hozott létre, és nagyon jól működik,
látogatottsága is van, és értelme van a könyveknek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még kérdése valakinek?
Mivel más kérdés nem volt, bejelentette, hogy 2013. december 20-án pénteken a
közfoglalkoztatottak részére lesz egy ebéd rendezvény. Ezzel szeretné megköszönni egész
évben végzett értékteremtő munkájukat.
2013. december 21-én szombaton pedig a közalkalmazottak, köztisztviselők, képviselők
részére lesz vacsora, melyre mindenkit szeretettel vár.
Faluházi Sándor alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, és a polgármester urat, hogy
névtelenül ugyan, de kéri egy bucsai lakos, hogy a körzeti megbízottak felé tegyenek jelzést,
mert a fiatalok körében parti drogok, vagy valamilyen egyéb szer használata vált gyakorlattá,
ami nem helyes.
Kláricz János polgármester: Meg fogják tenni a jelzést, a szeghalmi rendőrkapitány 2013.
december 20-án pénteken délután 15,00 órakor tart egy rendőrségi konzultációt a
községházán. Ez jó alkalom lesz arra, hogy kitérjenek erre a témára is.
A rendezvényre meghívnak és várnak minden érdeklődőt.
Dr. Serester Zoltán képviselő arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a nyugtató és egyéb
nyugtató hatóanyagú szerek kiadását csak szakorvos írhatja elő, és szigorú feltételek mellett,
nyilvántartás vezetésével.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek más kérdése,
hozzászólása,
Mivel több kérdés nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 15,00
órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető

13

