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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-5/20022. ikt.sz. 

 

5. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14-én (hétfőn) 

délután 14,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Földesi Györgyné, Fenyődi Attila, Juhász Sándor, 

Márki Tiborné képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor Attila képviselő 

 

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

ügyintéző 

 

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

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintézőt. 

 

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

testülete részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Hiányzik 2 fő képviselő. 

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 

 

Kláricz János polgármester: Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat:  

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ A Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

Dr. Nagy Éva jegyző 
 

3./ Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetési rendelettervezetének 

megtárgyalása (ezen belül: a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi költségvetése 

megtárgyalása, Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése megtárgyalása) 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 

10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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6./ A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása a 2022. évi országgyűlési képviselő 

választásra és országos népszavazásra 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

7./ Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Bucsa Község 

Polgármestere részére 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

8./ Bejelentések 

 

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 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    

 

1.napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

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

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 

 

Az írásos tájékoztatást a képviselők megkapták, amiben látható. hogy több pályázat is 

benyújtásra került. 

 

Benyújtásra került a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” c. felhívásra a 

„Bucsa belterületi csapadékvíz elvezetése II. ütem” megvalósítására szóló támogatási 

kérelem. A kérelem jogosultsági vizsgálata elvégezték, az megfelelt a szempontoknak.  

 

A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 

fejlesztésre” pályázati kiírásra benyújtásra került a „Bucsa köztéri játszótér fejlesztése” 

pályázat 5.884.100.- Ft elszámolható költséggel. 

 

A„Bucsa Nefelejcs utca, és Kinizsi utca aszfaltozása” címmel, a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével meghirdetett a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A helyi 

önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3.3 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 

intézmények fejlesztése, felújítása jogcím, 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 

infrastrukturális-fejlesztés, felújítás jogcím, 3.5. Belterületi utak, járdák hidak felújítása 

jogcím vonatkozásában, együtt: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása kiírásra benyújtásra került a pályázat: a beruházás teljes költsége:22.841.204 Ft, a 

vállalt önerő összege:3.426.181 Ft, Az igényelt támogatás összege:19.415.023 Ft. 

 

A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 

pályázati kiírásra benyújtásra került „A bucsai ravatalozó infrastrukturális felújítása” 

34.777.742.- Ft elszámolható költséggel.  
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A Magyar Falvak Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető 

rendszer építése/felújítása” pályázati kiírásra benyújtásra került a „Bucsa, Széchenyi utca és 

Szélső utca Felújítása” című pályázat, ezen utcák aszfaltburkolattal történő ellátása. A projekt 

teljes elszámolható költsége: 31.223.712.- Ft.  

 

A Magyar Falu Programkeretében meghirdetett „Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” pályázati kiírásra benyújtásra került az 

„ÚJRA KÖZÖSSÉGBEN” című a „Koronavírus-járvány okozta társadalmi károk enyhítésére, 

új közösségi programok létrehozása közösségszervező szakember bevonásával” témájú 

pályázat, 5.503.324.- Ft elszámolható költséggel.  

 

Egy beterjesztés érkezett díszpolgári címre, illetve egy beterjesztés érkezett Bucsa Községéért 

díjra, ott nem egy személyre, hanem csoportra érkezett javaslat. Ezt még majd át kell 

beszélniük, mivel az önkormányzat rendelete ilyen szintre nem terjed ki. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

19/2022.(II.14.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2.napirendi pont: A Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a Gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet elfogadását. 

Megkérdezte Dr. Nagy Éva jegyzőt kíván-e kiegészítést tenni? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Bucsa Község Önkormányzata a „Mini Bölcsőde építése Bucsán” 

pályázat végéhez közeledik. Maga a bölcsődei ellátás önkormányzati feladat, személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásról van szó, ezért önkormányzati rendeletben kell szabályozni 

magát a bölcsődei ellátást, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatást is, ami 

gyermekvédelmi feladatkörbe esik. Az önkormányzatnak ilyen jellegű rendelete eddig még 

nem volt, ezt most a mini bölcsődei ellátás miatt kell megalkotni. Alapvetően ezekre az 

ellátásokra korlátozódik a rendelet is. A térítési díj megállapításához már folynak a 

számítások. Az már ebben a rendeletben is látszik, hogy az önkormányzat szolgáltatási díjat 

nem tervez felszámítani. 
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Kláricz János polgármester: Maga a műszaki átadás valószínűleg márciusban megtörténik. Ezt 

követően a működési engedély kiadása után májusban tud nyitni a bölcsőde. A dolgozók 

tekintetében és a gyermekek létszámának a tekintetében a felmérések elkészültek, ennek 

alapján teljes létszámmal tud majd indulni a bölcsőde. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazása alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló 

ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságok figyelembevételével a feltételrendszert és 

az ellátásokat szabályozza. 

A rendelet hatálya 

2. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Bucsa község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 

vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező gyermekekre, fiatal felnőttekre és szüleikre, 

valamint a Gyvt. 4. §-ban meghatározott személyekre. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Bucsa Község Önkormányzata, Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda és Intézményfenntartó Társulása által fenntartott 

intézményekre, valamint a gyermekétkeztetés vonatkozásában a tankerületi központ által 

fenntartott Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára is. 

 

A gyermekek védelmének rendszere 

3. § 

 

(1) A települési önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, 

illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat: 

a) Természetbeni ellátás: gyermekétkeztetés 

b) Személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátás: 

ba) család-és gyermekjóléti szolgálat működtetése 

bb) gyermekek napközbeni ellátása keretében mini bölcsődei ellátás biztosítása 
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(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulásban - a Szeghalom Kistérség 

Többcélú Társulás által fenntartott –Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményen keresztül biztosítja. 

 

Gyermekétkeztetés 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést a Bucsa Község Napközis 

Konyhán keresztül biztosítja. 

(2) Az önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 

gyermekétkeztetést biztosít a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, vagy nevelésbe 

vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője 

kérelmére, tovább kezdeményezheti az ellátás megállapítását nevelési-oktatási intézmény, 

gyámhatóság, illetve családvédelemmel foglalkozó intézmény, természetes személy, vagy a 

gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet. 

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre, 

továbbá a szünidei gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályozása az irányadó. 

(4) Bucsa Község Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda és Mini Bölcsődében, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ 

által fenntartott BucsaiII. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a 

jogszabályi előírások szerint biztosítja. 

(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre jogosító igazolásokat a 

szülőknek/törvényes képviselőknek a gyermek ellátását biztosító intézmény vezetőjénél, 

illetve a Konyha élelmezésvezetőjénél kell benyújtaniuk 

(6) Az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy 

jogcímen vehető igénybe. 

(7) Bucsa Község Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

(8) A szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a 4. §.(1) bekezdésben szereplő 

Konyháról elvitel formájában biztosítja. A Konyha nyári, karbantartási munkálatok miatti 

leállása esetén az önkormányzat külső szervezet igénybevételével biztosítja a 

gyermekétkeztetési feladatot. 

(9) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényhez kapcsolódó nyilatkozatot a BucsaiKözös  

Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

5. § 

 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes 

képviselője kérelmére történik. 

(2) Az ellátást igénylő,vagy törvényes képviselője a személyes gondoskodás körébe tartozó 

ellátás igénybevételére irányuló kérelmét az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez 

nyújthatja be. 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

6. § 

 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

a gyermek testi és lelki egészségében, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
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gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

(2) Bucsa Község Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39. § (2) bekezdésében 

nevesített feladatait társulási megállapodás alapján - a Szeghalom KistérségTöbbcélú Társulás 

által fenntartott – Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által 

biztosítja (székhelye: 5520 Szeghalom, Kossuth u. 18.). 

(3) A gyermekjóléti szolágáltatás térítésmentes. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

7. § 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, 

gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek 

számára, akiknek a szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és gyermeknevelési támogatás 

folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 

képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, nappali oktatás 

munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 

tudnak gondoskodni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. § (2) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell biztosítani. 

 

Bölcsődei ellátás 

8. § 

 

(1) A bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell 

biztosítani. 

(2) Az önkormányzat a bölcsődei ellátást mini bölcsőde formájában biztosítja. 

(3) A mini bölcsőde a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 

intézményben összevontan működik, biztosítva önálló szakmai egységként történő 

működtetését. A mini bölcsőde fenntartója: Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi 

Otthonos ÓvodaIntézményfenntartó Társulása. 

(4) A mini bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja, és a 

kérelem elbírálásának szempontjai: 

a) A gyermek felvételét az intézmény vezetőjénél az erre rendszeresített, a szülő/törvényes 

képviselő által kitöltött felvételi jelentkezési lap benyújtásával lehet kérni. A felvétel egész 

évben folyamatos, de a férőhely függvénye. 

b) Felvételkor előnyben részesül a gyermek a Gyvt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

c) A gyermek mini bölcsődébe történő felvétele a szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával: 

ca) a körzeti védőnő 

cb) a házi gyermekorvos, vagy háziorvos, 

cc) a család- és gyermekjóléti szolgálat 

cd) a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

(5) A gyermek felvétele a (4) bekezdésben foglaltakat, az igénylés időpontját és a beérkezés 

sorrendjét is figyelembe véve történik. A felvételi kérelem alapján a felvételi sorrend 

kialakításánál előnyt jelent, ha a gyermek és szülője/törvényes képviselője Bucsán bejelentett 

állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és ezt lakcímkártyával 

igazolni tudja. 
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(6) A mini bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre 

még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-ig maradhatnak a mini 

bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-ig betöltik a 3. 

életévüket, szeptember 1-től tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek. A mini 

bölcsőde sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekek 

számára is nyújthat ellátást. A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra 

jogosult gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a mini bölcsődében, 

amelyben a 6. életévét betölti. Ha a bölcsődei nevelési év közben a gyermek 

veszélyeztetettsége miatt kerül sor a gyermek felvételére, akkor a rendeletben meghatározott 

csoportlétszám legfeljebb a bölcsődei nevelési év végiéig 1 fővel túlléphető. 

(7) A mini bölcsődei ellátás megszűnésének esetei és módjai: 

a) az intézmény jogutód nélkül megszűnik, 

b) ha a megszüntetést a szülő kéri, 

c) ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota, illetve a 

többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt (a magatartászavar megállapítása előtt 

kikéri más szakember – pszichológus, gondozó, gyógypedagógus véleményét is) bölcsődében 

nem gondozható, 

d) ha a gyermek hozzátartozója az ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet, 

e) ha az ellátás igénybevételét 3 hónapon túl indokolás nélkül szünetelteti, 

f) ha a gyermek óvodai felvételt nyert, 

g) ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. 

 

Térítési díjak 

9. § 

 

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésért térítési díjat kell 

fizetni, amelynek mértékéről az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

rendelkezik. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító mini bölcsődében a szolgáltatások közül csak 

a gyermekétkeztetésért kell térítési díjat fizetni, annak mértékéről az intézményi térítési 

díjakról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. 

 

Záró rendelkezések 

10. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

Bucsa, 2022. február 14. 

 

         Kláricz János                                                         Dr. Nagy Éva 

                         polgármester                                                              jegyző 

 

Kihirdetve: 2022. február 15.  

             Dr. Nagy Éva 

          jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

Bucsa Község Önkormányzata  

1/2022.(II. 14.) a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

rendelet megalkotásához 

 

1. Társadalmi hatások 

A tervezetnek komoly társadalmi hatása van, a rendelet szerint működtetett mini bölcsődei 

ellátás biztosítja a gyermekes szülők munkába történő visszatérésének lehetőségét, 

biztosítva ezzel a könnyebb boldogulásukat. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak alapján a működtetett mini bölcsődével gyarapodott az önkormányzat 

vagyona, kiegészült az óvoda intézménye a mini bölcsőde költségvetésével.  

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A jogrendszer egységességének biztosítása, miatt indokolt a rendelet megalkotása.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

     Bucsa, 2022. február 14. 

                                Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 

 

3.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetési 

rendelettervezetének megtárgyalása (ezen belül: a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

2022. évi költségvetése megtárgyalása, Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi 

költségvetése megtárgyalása) 

 

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

Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetési rendelettervezetének megtárgyalását. 

(ezen belül: a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi költségvetése megtárgyalása, Bucsa 

Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése megtárgyalása) 

A következő napirendi pont a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja megállapításáról 

szóló rendelet módosítása.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy a módosítás már a költségvetési rendeletbe beépítésre 

került, egyetértenek-e? 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Átbeszélhetik, de a rendeletek elfogadásának a sorrendiségét tartani 

kell, azaz először a költségvetésről szóló rendeletet kell elfogadni. 

 

Kláricz János polgármester: Arról szeretne beszélni, hogy érkezett egy felkérés, ennek eleget 

téve a képviselők tisztelet díjának módosítása már beépítésre került a költségvetésbe.  

A 2022. évi költségvetésről a bizottságok tárgyaltak, külön intézményi szinten is, elfogadásra 

javasolták a Képviselő-testület felé. 

Megkérdezte a pénzügyi munkatársat van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Az idei évi költségvetés a tavalyi évhez 

hasonlóan készült el. Nagyobb terhet jelentett az önkormányzatra, hogy megemelték a 

minimál béreket, illetve a garantált bérminimumot. Kompenzálják az önkormányzat illetve az 

intézmények részére ezeket a kiadásokat, viszont nem teljesen egészében. Az, hogy ez 

évközben változik-e, még nem lehet tudni. A polgármesterek jogszabály által meghatározott 

illetménynövekedését 100%-ban finanszírozza az állam. 

 

Kláricz János polgármester: Annyi kiegészítést tenne, hogy az ilyen mértékű garantált 

bérminimum emelkedés teljes egészében kiütötte a rendszerből azt a kompenzációs tételt, ami 

a közigazgatásban az elmúlt években lefinanszíroztak. Ez a minimálbérre és a garantált 

bérminimumra való illetménykiegészítést jelenti. Ennek csak a töredéke jelent meg a 

költségvetésben. Úgy gondolja, ezt minden önkormányzat jelezhette. Most még nem tudják, 

hogy ez az egész évet tekintve megtérítésre kerül-e majd. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy terveztek-e plusz egy havi munkabért a 

köztisztviselőknek? 

 

Kláricz János polgármester: A megváltozott bérfinanszírozási rendszer miatt a költségvetés 

nem változott, de az a típusú tartalék ami az előző évben a Közös Hivatal tekintetében meg 

volt, most nem tud teljesülni. Így előre még nem tud mit mondani. Az előző évben a testület 

áldását adta arra, hogy év végén rendelkezzenek erről a vezetők. Úgy gondolja, hogy ha év 

végén látják a pénzügyi kereteket, akkor egy testületi felhatalmazással ez ugyanúgy 

működhet. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetési 

rendeletét. 

. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:  
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A rendelet hatálya 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá 

tartozó költségvetési szervére.  

 

Az önkormányzat költségvetési szerve 

2. § 

 

(1) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

(2) Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi költségvetése 

3. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetését az 1. melléklet 

szerint 486.643.456 forint költségvetési bevétellel, 486.643.456 forint költségvetési kiadással 

állapítja meg. 

Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai 

4. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 432.901.208 forint 

költségvetési bevétellel, 400.710.648 forint költségvetési kiadással, 68.594.016 forint 

intézményfinanszírozás kiadással, 9.843.325 forint finanszírozási kiadással, - 46.246.781 

forint költségvetési egyenleggel állapítja meg.  

(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 46.246.781 forint 

költségvetési egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza. 

(3) A Képviselő – testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését 5.982.201 

forint működési célú támogatási bevétellel, 54.673.220 forint intézményfinanszírozás 

bevétellel, 60.695.062 forint költségvetési kiadással, - 39.641 forint költségvetési egyenleggel 

állapítja meg. 

(4) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 39.641 forint költségvetési 

egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza. 

(5) A Képviselő – testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi költségvetését 

1.084.500 forint működési célú támogatási bevétellel, 13.920.796 forint 

intézményfinanszírozás bevétellel, 15.394.421 forint költségvetési kiadással, - 389.125 forint 

költségvetési egyenleggel állapítja meg. 

(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 389.125 forint költségvetési 

egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza. 

 

A konszolidált költségvetési bevételek 

5. § 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési bevételeinek 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet szerinti részletezéssel 

állapítja meg.  

 

A konszolidált költségvetési kiadások 

6. § 
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A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési kiadásainak 

működési és felhalmozási cél szerinti kiadását a 2. melléklet szerinti részletezéssel állapítja 

meg.  

7. § 

 

(1) A 5. § -ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok 

részletezését 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. 

(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező feladatok 

szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladat nincs. 

(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 

2022/2023/2024. évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet tartalmazza. 

 

8. § 

 

(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete 

alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2022. évre együttesen 50 főben állapítja meg az 8. 

mellékletben foglalt részletezéssel. 

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 111 fő. 

(3) Bucsa Község Önkormányzata a köztisztviselőkre alkalmazandó illetményalap összegét 

46.380 forint összegben határozza meg 2022. évben. 

 

9. § 

 

Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató 

mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 

 

10. § 

 

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 10. melléklete 

tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

 

11. § 

 

(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 12. melléklete 

tartalmazza. 

(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott 

támogatásának részletezését a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat nincs adósság és hitelállománya. 

(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló 

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez 

történő hozzájárulásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 

 

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

12. § 

 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 

kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályosságáért a polgármester a felelős. 
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(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 

kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. 

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 

rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási 

előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 

(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 

képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása 

13. § 

 

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges 

felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2022. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. 

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - 

negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének 

határidejéig december 31–i hatállyal módosítja. 

(3) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 

támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét 

követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 

módosítását. 

Záró rendelkezés 

14. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Átmeneti rendelkezés 

15. § 

 

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Bucsa, 2022. február 14.  

 

 

   Kláricz János      Dr. Nagy Éva 

    polgármester           jegyző 

 

Kihirdetve: 2022. február 15.  

 

         Dr. Nagy Éva 

               jegyző 

 

4. napirendi pont: Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok 

tiszteletdíjáról szóló 10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítása  
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az negyedik napirendi pontot, az önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 10/2015.(V.22.) önkormányzati 

rendelet módosítását.  
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Az előző napirendi pontban már szót említett erről. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról 

szóló 10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2022. (II.14) önkormányzati rendelet tervezete 

Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 

10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 

10/2015.(V.22.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 

10/2015.(V.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) A képviselő-testület a képviselő részére havonta 52.600.- Ft összegű tiszteletdíjat 

(alapdíj) állapít meg.” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő napon 

hatályát veszti. 

Bucsa, 2022. február 14. 

 

   Kláricz János    Dr. Nagy Éva 

    polgármester           jegyző 

 

Kihirdetve:  2022. február 15.  

        Dr. Nagy Éva 

             jegyző 

 

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása 

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

Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeiről szóló határozat elfogadását. 

Megkérdezte a pénzügyi munkatársat kíván-e kiegészítést tenni? 
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Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Ahogy a képviselők is láthatják ez az 

elkövetkezendő évekre szól. Az önkormányzat esetében a várható saját bevétel a kommunális 

adóból várható. Mivel most nincs lehetőség a kommunális adó emelésére, ezért a jelenlegi 

összeggel terveztek az elkövetkezendő évre, ugyanígy a közhatalmi bevételek és az egyéb 

helyi adók tekintetében. Az idei évre be van tervezve a tárgyi eszközökből származó bevétel. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

20/2022.(II.14.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2022-től -2025. évre szóló középtávú tervét, 

Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.  

Bucsa Község Önkormányzat középtávú terve 2022-2025 évekre 
Adatok: forintban  

Megnevezés Ssz. Tárgyév 2022. 2023. év 2024. év 2025. év 

Helyi adók 01 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Önk. vagyon és az önk. megillető 

vagyoni értékű jog értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel 

02     

Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó 

bevétel 

04 11 000 000 0 0 0 

Részvények, részesedések 

értékesítése 

05 
    

Vállalatértékesítésből, privatizációból 

származó bevételek 

06 
    

Díjak, pótlékok, bírságok 07 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 300 000 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés 

08     

Saját bevételek (01+…+06)  09 34 300 000 34 300 000 34 300 000 34 300 000 

Felvett hitel tőketartozása/év  10     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása  

11     

Kötvénytörlesztés /év  12     

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség  

13     

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (10+…+13)  

14 0 0 0 0 
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Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
 
6. napirendi pont: A szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása a 2022. évi 

országgyűlési képviselő választásra és országos népszavazásra 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a szavazatszámláló bizottság 

tagjainak megválasztását a 2022. évi országgyűlési képviselő választásra és országos 

népszavazásra. 

Ahogy az előterjesztésben is hivatkozott rá a választási eljárásról szóló törvény konkrétan 

előírja határidővel, hogy meg kell választani a Képviselő-testületnek a szavazatszámláló 

bizottság tagjait. 

Ami változott az elmúlt évekhez képest, hogy nem szavazó körzetre bontva és nem tagokként 

és póttagonként szavazzák meg, hanem egységesen 10 tagot fogadnak el.  

Szavazókörökbe történő beosztásuk (HVI vezető feladata) és az alakuló ülés megtartására 

2022. március 25. napját követően kerülhet sor. Ez a szavazatszámláló bizottságokba történő 

delegálás véghatárideje.  

Négy olyan személy van az indítványban, akik eddig még nem láttak el SZSZB feladatokat, 

azonban szükséges volt a tagság részbeni újítására, a fenntarthatóság és a jelenlegi 

veszélyhelyzeti kockázati körülmények miatt.   

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

21/2022.(II.14.) Képviselő-testületi határozat 

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a 2022. évi országgyűlési 

képviselő választásra és országos népszavazásra 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi országgyűlési képviselő 

választásra és országos népszavazásra Bucsa község szavazatszámláló bizottság tagjának 

választja az alábbi névjegyzékben szereplő bucsai lakóhellyel rendelkező személyeket: 

1./ Ádámné Lengyel Anita Bucsa, József A. u. 4/a. 

2./ Czinegéné Pléli Mária Rozália Bucsa, József Attila utca 23/a. 

3./ Demecs Jánosné Bucsa, Kanizsai utca 23. 

4./ Fábián Beáta Bucsa, Bocskai u. 17/A. 

5./ Kissné Szalai Erzsébet Bucsa, Bocskai utca 23/1. 

6./ Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa, Széchenyi utca 41. 

7./ Nagy Sándor Ivó Bucsa, Kossuth u. 96/A. 

8./ Papp Eszter Bucsa, Kanizsai utca 18. 

9./ Sajtos Katalin Bucsa, Baross utca 4. 

10./ Szigeti Ivett Bucsa, Petőfi u.1. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 
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7.napirendi pont: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása 

Bucsa Község Polgármestere részére 
 

Dr. Nagy Éva jegyző: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Cafetéria Szabályzat 

jóváhagyását és éves keretösszeg meghatározását Bucsa Község Polgármestere részére. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a Cafetéria Szabályzat jóváhagyását és éves keretösszeg meghatározását 

Bucsa Község Polgármestere részére. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

22/2022.(II.14.) Képviselő-testületi határozat 

Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Bucsa Község 

Polgármestere részére 

1. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának 

éves keretösszegét bruttó 231.900.- Ft-ban határozza meg. 

2. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező Cafetéria Szabályzatot. 

3. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2022. évi költségvetésben a 

juttatás fedezetét. 

4. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

Cafetéria-Szabályzat aláírására. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

8.napirendi pont: Bejelentések 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot a bejelentéseket. 
 

Juhász Sándor képviselő: A kátyúzással kapcsolatosan szeretne kérdezni. Milyen mértékben 

folyik? 
 

Kláricz János polgármester: A kotrógép most javítás alatt volt, de kátyúzás folytatódik, az 

üteméről folyamatosan fogják tájékoztatni a képviselő testületi tagokat. 

 

Juhász Sándor képviselő: A járdaszélesítésekkel kapcsolatosan szeretne érdeklődni. 

 

Kláricz János polgármester: Március 15 után kezdik el annak a nyugdíjas főnek a 

foglalkoztatását aki a járdákkal kapcsolatos feladatoknál egyfajta brigádvezetőként fog 

közreműködni. Márciustól egészen szeptemberig tudnak így a munkálatok folyni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Munkatervet kell készíteni a járdaépítésről. 

Látja, hogy a kapott kimutatásoknál a követelések és kötelezettségek tételnél tartozás 

mutatkozik. A kérdése az lenne, hogy ez mit takar? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Az előterjesztésben szereplő összeg a 2022. 

január 28- i állapotot tükrözi. Az összeg lakbér és az önkormányzat által nyújtott 

szolgáltatásokból tevődik össze. Azóta ezek a tételek befizetésre kerültek az önkormányzat 

felé. 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt így az ülést 14,45 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

       jegyzőkönyvvezető 


