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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-47/2011. iktatószám 

 

47. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 

(kedden) délután 15,00 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,  

Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Koczka Istvánné iskola igazgató 

 

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

és Koczka Istvánnét az általános iskola igazgatóját. 

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

  

Ezzel az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi 

beszámolója 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának kialakítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletének módosítása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről 

szóló 17/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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6./ Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének Bucsa Község 

Önkormányzatára, valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzőségére vonatkozó 2012. évi ellenőrzési tervének elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző 

 

7./ Lakossági kérelem a Bucsa, Kossuth u. 2. szám előtti közterületen buszmegállóhely 

kialakításával kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Könyvtári szolgáltató hely Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester  

    

Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy 9. napirendi pontként vegyék fel a:  

 

9./ Döntés a központi alapellátási orvosi ügyelet működtetése napirendet. 

 

 

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

kiegészítése?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt elfogadja.  

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 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 lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást, amelyet a képviselők az írásban kiadott 

előterjesztésben is olvashattak.  

 

Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek hozzászólása?  

Mivel hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   150/2011.(11.29.) 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 
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2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

 

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

Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.  

 

Juhász Sándor a Gazdasági Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság a 

képviselő-testület felé elfogadásra javasolta Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját.  

 

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

hozzászólása a napirendhez.  

Mivel több hozzászólás nem volt, érte a képviselő-testület testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

151/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  

háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte Bucsa Község Önkormányzata 2011. 

évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját az e határozathoz csatolt 

részletezés szerint elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 

kialakítása 

 

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

Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának kialakítását.  

Elmondta, hogy a pénzügyes munkatársak az anyagot a jelenlegi jogszabályokban lévő 

lehetőségekhez szerint készítették el. Ki kell emelni azt a tételt, hogy a közel 65 millió 

forintos forráshiányból 54 millió forint a 2006. évi belvíz támogatás visszafizetési  

kötelezettség betervezése miatt vált szükségessé. Elsősorban azért, mert a jövő évben lesznek 

még nagy valószínűséggel olyan államháztartáson belüli lehetőségek, hogy anélkül, hogy az 

önkormányzat egyéb más forrásait igénybe kelljen venni. Az önkormányzat még nem kapott 

végzést, de már valószínű, hogy a következő negyedévben már kapni fog az önkormányzat 

ezzel kapcsolatosan. Ezért kalkuláltak 54 millió forintot. Az 54 millió forint feletti rész, a több 

mint 10 millió forint olyan összeg, amit bízik benne, hogy fognak tudni kezelni. Az idei 

gazdálkodást is nagyságrendileg ennyi forráshiány terhelte, de tudták kezelni. Az 

önkormányzat két önhikis pályázaton több mint 7 millió forintot sikerült nyerni a működési 

oldalon a forráshiány csökkentésére valamint a fejlesztési elképzeléseket is csak részben 

tudták megvalósítani.  A pénzügyes kollegák a visszafizetési összeget kamatszámítással 

együtt kalkulálták be, de ez az összeg a kamatszámítás miatt változhat, de fel kell rá készülni, 

hogy vissza kell fizetni.  
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Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozászólás nem volt, kérte a képviselő-testület testület tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2012. 

évi költségvetési koncepcióját. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

152/2011.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának kialakítása 

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

költségvetési koncepcióját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezés szerint 

elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Zsombok Gyuláné és Balázs Ferencné pénzügyi munkatársak távoznak az ülésről.  

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatról szóló 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

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

Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletének módosítást. Kérte Dr. Nagy Éva körjegyzőt 

szíveskedjen tájékoztatást adni a módosításról:  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal 

törvényességi észrevételt tett a módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelettel 

kapcsolatosan. A Szervezeti és Működési Szabályzat bevezető része nem tartalmazta a 

feladatkört meghatározó jogszabályra hivatkozást, ezért azt ki kellett egészíteni, illetve a 

rendelet szövege több esetben francia bekezdés formájú tagolást tartalmazott, ami nem 

megengedett, azokat a latin ábécé betűire kellett cserélni.  

A rendelet más jogszabályi rendelkezéseket ismétel meg, ezért azokat hatályon kívül helyezni. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nem az Ötv. szerinti pénzügyi bizottságot, hanem 

Gazdasági Bizottságot hozott létre, de sem az SzMSz mellékletei nem szabályozták a 

bizottság feladatát, sem más dokumentum, így nem volt megállapítható, hogy az megfelel-e 

az Ötv. által szabályozott pénzügyi bizottságnak. 

A módosítás meghatározza a bizottságok feladatát, melyet a módosító rendelet 1. melléklete 

tartalmaz. 

A rendeletben nem lehet megállapítani, hogy a létrehozott bizottság közül melyiknek a 

hatáskörébe tartozik a vagyonnyilatkozatok vizsgálata, mert sem az SzMSz, sem a mellékletei 

nem szabályozzák a bizottságok feladatait. A bizottságok feladatának meghatározása egyben 

ezt a problémát is orvosolja. 

Az SzMSz-ben nem lett szabályozva a társadalmi megbízatású alpolgármester hivatali 

munkarendje. A módosításban a munkarendre vonatkozó rendelkezések beépítésre kerültek. 

A SzMSz-ben a 28.§. (2) bekezdésében Közigazgatási Hivatal megnevezés szerepel, amely 

helyett a „helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv” vagy a „Békés 

Megyei Kormányhivatal” megnevezést kell használni. A módosításban hatályon kívül 

helyezzük a fenti szabálytalan elnevezést.  
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte a képviselőket, van-e 

még valakinek kérdése? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

     Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

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

 

Bevezetés 

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az Alkotmányban három kiemelkedően fontos 

jogot biztosít az önkormányzatoknak: az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi 

hatalomgyakorlás, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmét. 

E jogok biztosításával olyan önszerveződő helyi hatalomgyakorlás valósult meg, 

amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján – a törvények 

keretei között – önállóan intézheti a helyi közügyek széles körét. 

A helyi önkormányzat széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezi a helyi 

közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. 

Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva B u c s a község önkormányzata önállóan, 

szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a település 

közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú 

gyakorlásáról. 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdése alapján, valamint a módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 

18.§. (1) bekezdésének felhatalmazása, továbbá az Alkotmány 44/A.§.(1) bekezdése e) 

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.§. 

 Hatályát veszti az SzMSz  

a) 9. § (1) bekezdése,  

b) 13. § (1), (2) bekezdés a)- m) pontja,  

c) 21. § (3) bekezdés a) és b) pontja,  

d) 24.§ (9) - (12) bekezdése 

e) 28.§ (5)- (6) bekezdése 

f) 29.§ (1) bekezdése 

g) 34.§ (1)-(4) bekezdése, és (6) bekezdése 

h) 35.§ első francia bekezdése 

i) 37.§ (1)-(2) bekezdése és (6) bekezdése 

j) 57.§ (4) bekezdése 
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2.§ 

 

(1)Az SzMSz. 18.§ (4)- (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

“(4) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

a) a képviselőket, 

b) a körjegyzőt, 

c) az illetékes országgyűlési képviselőt, 

d) a Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 

Az adott napirendhez tartozóan, az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok vezetőit, és a társadalmi szervezeteket. 

 

       (5) Tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan az 

illetékes országgyűlési képviselőt, a jegyzőt, az önkormányzati intézmények vezetőit, a bucsai 

székhellyel bejegyzett civil szervezetek vezetőit, akit a polgármester tanácskozási joggal 

meghívott.”  

3.§ 

 

 

(1) Az SzMSz. 28.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

“(2) A testületi ülésről 3 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, melyről a jegyző 

gondoskodik. 

a) az eredeti példányt a jegyző kezeli, 

b) az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Békés Megyei 

Kormányhivatal vezetőjének, 

c) egy példányát a könyvtárban kell elhelyezni, 

d) a jegyzőkönyv egy példányát az önkormányzat internetes honlapján a Békés 

Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéssel egyidejűleg közzé kell tenni, és 

biztosítani kell folyamatos hozzáférhetőségét. Az internetes honlapon közzétett 

jegyzőkönyvek 6 hónap elteltével kerülnek archiválásra.” 

 

4.§ 

 

(1) Az SzMSz. 30. §-a  a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5). Az állampolgárok széles körét érintő rendeletek tervezetét legalább 30 napra a helyben 

szokásos módon (községi hirdető) valamint az önkormányzat honlapján közszemlére kell 

tenni.” 

5.§ 

 

(1) Az SzMSz. 36.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A bizottság tagjainak névsorát, és a bizottságok feladatát az SzMSz 5. melléklete 

rögzíti.” 

 

(2) Az SzMSz. 5. melléklete helyébe, e rendelet 1. melléklete lép. 
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6.§ 

 

(1)Az SzMSz. 39.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 „(5) Az alpolgármester havonta egy alkalommal – a hónap első szerdáján 9-12 óráig 

fogadóórát tart. A társadalmi megbízatású alpolgármester munkarendjét a polgármester 

határozza meg.”  

 

7.§ 

 

(1) Az SzMSz. –ben a francia bekezdések helyébe, a latin ábécé betűi kerülnek az alábbi 

szakaszokban: 

 

6.§ (1) bek., 20.§ (3) és (5) bek., 22.§ (1) és (3) bek. a) és b) pontjaiban, 24.§ (13) és (14) 

bek., 25. § (1) bek, 26.§ (3) bek., 28.§ (1) és (2) bek., 29.§ (2) bek., 30.§ (1), (3) és (4) bek., 

35.§, 36.§ (2) bek., 38.§ (4)-(6) bek., 40.§ (4) bek., 49.§ (3) és (4) bek., 52.§ (2) és (4) bek., 

53.§ (2) bek a) és b) pontjaiban. 54.§ (2) és (6) bek., 55.§ (3) bekezdésében. 

 

(2) A módosítás az SzMSz egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

8.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

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

hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2011. november 29. 

 

 

          Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva  

           polgármester                                                                        körjegyző                                                                                     

                                                                                                              

Kihirdetésre került: Bucsa, 2011. november 30. 

 

 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                        körjegyző  

 

1. melléklet 

 

Az egyes bizottságok tagjainak névsora és feladataik 

 

Gazdasági Bizottság 

 

Tagjai:  

1. Juhász Sándor       önkormányzati képviselő a bizottság elnöke 

2. Biró Endre          önkormányzati képviselő 

3. Fenyődi Attila      önkormányzati képviselő 

4. Fehér Lászlóné      külső tag 

5. Janóné Lengyel Magdolna külső tag  
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A Bizottság feladata: 

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. 



 9 

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. 

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. 

 

         

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 

17/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Kérte Dr. Nagy Éva körjegyzőt, hogy szíveskedjen kiegészítés tenni a módosítással 

kapcsolatosan.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A Békés Megyei Kormányhivataltól 2011. november 4-én érkezett 

törvényességi észrevétel alapján módosítani szükséges az önkormányzat lakások és 

helyiségek bérletéről szóló 17/2011.(VII.26.) önkormányzati rendeletével módosított 18/2008. 

(XI.21.) önkormányzati rendelete 6. melléklet „C” pontját, amely törvénysértő.  

A helyiségbér mértékét önkormányzati rendeletben nem lehet szabályozni, ezt hatályon kívül 

kell helyezni. A módosító rendelet erről szól. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, kiegészítése?  

Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lakások és 

helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 18/2008.(XI.21.) önkormányzati rendelet 

módosításával egyetért. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

21/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete  

a lakások és helységek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 18/2008. (XI.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 

egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 3. § (1)-(2) bekezdése, 4. § 

(3) bekezdése, 19. § (1)-(2) bekezdése, 20. § (3) bekezdése, 36. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § -ban 

meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helységek bérletére vonatkozó szabályokról 

szóló 18/2008.(XI.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja. 

1.§ 

(1) Az Ör. 6. mellékletének „C” pontja hatályát veszti. 

  2.§ 

Záró rendelkezések 

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

napon hatályát veszti. 

Bucsa, 2011. november 29. 

 

 

                 Kláricz János                                                       Dr. Nagy Éva 

                 polgármester                                                           körjegyző   

Kihirdetve: 2011. november 30. 

 

        Dr. Nagy Éva 

             körjegyző   

 

6. napirendi pont: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési 

szervezetének Bucsa Község Önkormányzatára, valamint Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségére vonatkozó 2012. évi ellenőrzési 

tervének elfogadása 

 

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

Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének Bucsa Község Önkormányzatára, valamint 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségére vonatkozó 2012. évi 

ellenőrzési tervének elfogadását.  

Javasolta, hogy a konyha működésének ellenőrzését az első félévben kellene elvégeztetni.  

A képviselők a javaslattal egyetértettek.  

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének Bucsa Község Önkormányzatára, valamint 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségére vonatkozó 2012. évi 

ellenőrzési tervét elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   153/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési szervezetének Bucsa Község 

Önkormányzatára, valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzőségére vonatkozó 2012. évi ellenőrzési tervének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Többcélú 

Társulás belső ellenőrzési szervezetének Bucsa Község Önkormányzatára, valamint 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségére vonatkozó 2012. 

évi ellenőrzési tervét az e határozathoz csatolt melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Dr. Nagy Éva körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7. napirendi pont: Lakossági kérelem a Bucsa, Kossuth u. 2. szám előtti közterületen 

buszmegállóhely kialakításával kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a lakossági kérelmet 

a Bucsa, Kossuth u. 2. szám előtti közterületen buszmegállóhely kialakításával 

kapcsolatosan.  

Pár sorban jelezte a kérelmező, hogy nagy szükség lenne erre a buszmegálló helyre a 

Kossuth utca elején. Véleménye szerint az igény jogos, mert valóban a településnek az a 

része megálló nélkül marad, de kevesebb a buszforgalom is. A levél kézhezvételétől 

számítva kevés volt az idő arra, hogy ki lehessen kalkulálni, hogy mekkora költséggel, 

milyen engedélyeztetéssel járhat, és hogyan kivitelezhető. A falumegújítás pályázatra 

gondol, és egyéb pályázati forrásra, amit biztosan be kellene vonni a megvalósításba. Az 

elveivel biztosan mindenki egyet fog érteni, ezt a februári közmeghallgatáson is meg lehet 

erősíteni. Az anyagi forrásokat kell tehát megnézni tüzetesen. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Hogyan lehetne kialakítani biztonságosan, hiszen csak buszöböl 

kialakításával engedélyezik a buszmegállót, vagy buszfordulóval.  

A buszmegálló felújításos tervek, akkoriban azért nem valósultak meg, mert sokkal 

nagyobb költség az engedélyeztetés, mint gondolnák. 

 

A képviselők rövid megbeszélést tartottak a buszmegálló helyének, és körülményeinek 

átgondolásáról.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Sokszor a sofőr jóindulatán múlik, hogy ha jelez az utas, 

akkor megáll a busz, inkább a felszállásra jellemző az, hogy nem áll meg a busz a község 

azon részén. 

Viszont aki a község másik túlsó részén lakik, annak is fel kell gyalogolni a buszhoz, hiszen 

nem megy ki a busz a Kossuth utca végéig.  
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Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy jogos a felvetés, foglalkozni kell a 

kéréssel, azt fogja visszajelezni, hogy az önkormányzat keresi annak a lehetőségét, hogy 

pályázati forrással szeretné az önkormányzat megvalósítani a buszmegálló kialakítását. 

 

A képviselők határozatot nem hoztak, a polgármester írásban reagál a kérésre.  

 

8. napirendi pont: Könyvtári szolgáltató hely Szervezeti és Működési Szabályzata 

elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a könyvtári 

szolgáltató hely Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadását.  

Mindenki előtt ismeretes, hogy a képviselő-testület a 76/2011.(05.25.) számú határozatával 

döntött arról, hogy a településen könyvtári szolgáltató helyet működtet. Erről az 

önkormányzat már az együttműködési megállapodást is megkötötte, és nyilvános könyvtári 

szolgáltatást rendelt meg a füzesgyarmati Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézménytől. 

A képviselő-testületnek a „Könyvtári szolgáltató hely Szervezeti és Működési Szabályzatát” 

határozattal kell elfogadni. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a könyvtári szolgáltató 

hely Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   154/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Könyvtári szolgáltató hely Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtári szolgáltató hely Szervezeti 

és Működési Szabályzatát elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

9. napirendi pont: Döntés a központi alapellátási orvosi ügyelet működtetéséről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Döntést a 

központi alapellátási orvosi ügyelet működtetéséről. 

Jelenleg Karcag, Berekfürdő, Bucsa, Kunmadaras községek közösen finanszírozva látják el a 

központi orvosi ügyeletet Karcag központtal. Az elmúlt években a OEP 100 %-os 

finanszírozása mellett el tudta vállalni ennek  a működtetését az Emergency Kft, folytak már 

tárgyalások, és októberben a szerződésük lejárt, és jelezték, hogy ebből a összegből már nem 

tudják működtetni. A mostani új feltételekkel kidolgozott javaslat szerint évente 104.000 Ft 

lenne az az összeg, amit biztosítani kellene az önkormányzatnak ahhoz, hogy működni tudjon 

a központi orvosi alapellátási ügyelet. 

A kistérségnél is folynak most erről a témáról tárgyalások, és hallotta, hogy sokkal nagyobb 

összegekről van szó. Bucsa szerencsés helyzetben van abból az irányból, hogy Karcag nagy 

város, és közel van.  

Nem tudja milyenek a tapasztalatok a központi orvosi ügyelettel kapcsolatosan. Reméli, hogy 

vannak jó visszajelzések, és kevesebb a negatív tapasztalat.  
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Juhász Sándor képviselő: A központi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatosan jó tapasztalatai 

vannak.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Szintén jó tapasztalata volt az ügyelettel kapcsolatosan.  

 

Kláricz János polgármester: Örül a hallottaknak. Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

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

 

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

alapellátási orvosi ügyelet működtetési költségeit elfogadja, és egyetért azzal, hogy Bucsa 

Község Önkormányzata részt vegyen a Karcag Város Önkormányzat által működtetett 

központi alapellátási orvosi ügyelet működtetésében. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 155/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a központi alapellátási orvosi ügyelet működtetési költségeiről  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a Karcag Város 

Önkormányzat által Karcag, Berekfürdő, Bucsa és Kunmadaras illetékességi területére 

kiterjedően központi alapellátási orvosi ügyelet (felnőtt- és gyermekorvosi) 

működtetésében. 

Bucsa Község Önkormányzata vállalja, hogy az OEP finanszírozási részen felül évi 

104.160 Ft önrészt biztosít, 2012. január 1-jétől 2014. december 31-ig 3 év időtartamra, 

azaz 312.480 Ft-ban, és a költség biztosítására a 2012. évi, 2013. évi és 2014. évi 

költségvetésében a fedezetet elkülöníti. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. december 2. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a nyilvános ülésre vonatkozóan több napirendi pont nem 

volt, az ülést 15,15 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                    Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                        körjegyző 

      

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 

   


