Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági, Kulturális Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
292-5/2020. ikt.sz.
5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális,
Bizottsága 2020. július 29-én (szerdán) délután 13,15 órakor megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Fenyődi Attila, Polyák Jánosné tagok
Távol maradt: Mogyorósi Anikó tag
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi munkatárs
Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr.
Nagy Éva jegyző asszonyt, Kláricz János polgármestert, Balázs Ferencné pénzügyi
főmunkatársat.
Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel
5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, 1 fő hiányzik.
A hiányzó tag távolmaradását jelezte.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Fábiánné Szabó Erzsébetet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fenyődi Attila bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Fenyődi Attila bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Fenyődi Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosítása véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
2./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat módosítása
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök,
Kláricz János polgármester
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3./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzat módosításának
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök,
Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
6./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és
a közrend biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, azon belül az új termelői piacot érintő díjszabályok
meghatározása véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019.
évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről
Előadó: Márki Tiborné elnök
8./ Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a tárgyi eszközök nyilvántartásának,
selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről
Előadó: Márki Tiborné elnök
9./ Bejelentések
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek
a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata a napirendi pontokat illetően.
Mivel több napirendi pont nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a
munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendelet módosítása véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, az önkormányzat által
biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési
díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezését.
Megkérdezte a pénzügyi munkatársat van-e ezzel kapcsolatosan kiegészíteni valója?
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Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az emelés alapja a 2019 évi nyersanyag költség
felhasználása. Utoljára a térítési díj 2016-ban lett emelve, azóta nőtt a rezsi költség viszont a
nyersanyag ára nem. A felnőtt étkeztetés belefért a normatívába, viszont a gyermekétkeztetés
térítési díjához szükséges hozzányúlni. A normatíva támogatás csak ebben az esetben fedezi
100%-ban a költségeket.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy ez anyagiakban mennyi plusz kiadást jelent a
családoknak?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Körülbelül az emelés 14-15%-ot jelent. Az ingyenesen
étkező gyermekek számára természetesen az állam ezt az emelkedést megtéríti.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a választ. Megkérdezte a bizottság tagjait van-e valakinek
kérédése, hozzászólása?
Polyák Jánosné tag: Az előterjesztésben is látható, hogy az Erzsébet táborra is vonatkozik az
emelés. Azt szeretné kérdezni, hogy erre a pályázatra mekkora támogatást kapnak,lehet-e
emelni?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Az Erzsébet táborra az iskola igényli a normatívát, ők
fizetnek az önkormányzatnak az étkeztetésért. Plusz bevétele az önkormányzatnak ebből nem
keletkezik.
Polyák Jánosné tag: Ha jól érti, akkor ez egy fix szolgáltatás, amit az iskola megvesz.
Faluházi Sándor tag: Megkérdezte, hogy hány családot érint ez a térítési díjemelés?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Évfolyamonként 1-2 gyermeket érint az emelkedés.
Nem sok családot érint az emelés.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még
valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki
elfogadja, az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosítását és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
22/2020.(VII.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosítása véleményezése
A Gazdasági, Kulturális Bizottság az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért,
valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendelet módosításának véleményezését elfogadja és a képviselő-testületek
felé elfogadásra javasolja.
Felelős:Márki Tiborné elnök
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat
módosítása véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
Megkérdezte a pénzügyi munkatársat van-e ezzel kapcsolatban kiegészítése?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az előző testületi ülésen a Képviselő-testület elfogadta
minden intézménynél a 2019. évi zárszámadásokat, ami miatt emelni kell az idei költségvetési
előirányzatot. A 2020. évi előirányzatok törvényileg előírt szabályozással lettek módosítva.
Márki Tiborné elnök:Megköszönte a választ, megkérdezte, hogy van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi
költségvetése előirányzat módosítását elfogadja és a képviselő-testület felé is jóváhagyásra
javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
23/2020.(VII.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Kóti Árpád Faluház és Könyvár
2020. költségvetési előirányzat módosításának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár
2020. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 11.156.031.-forint főösszegben
határozza meg. Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított
előirányzat konszolidált költségvetési rendeletbe beépítését.

Felelős:Márki Tiborné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési
előirányzat módosításának véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előirányzat módosításának véleményezését.
Megkérdezte, hogy a pénzügyi munkatárs szeretne-e kiegészítést tenni?
Mivel a pénzügyi munkatársnak kiegészíteni valója nem volt, kérte a bizottság tagjait van- e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020.
évi költségvetési előirányzat módosítását elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
4

24/2020.(VII.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetési előirányzat módosításának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 56.283.703.-forint főösszegben
határozza meg. Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított
előirányzat konszolidált költségvetési rendeletbe beépítését.

Felelős: Márki Tiborné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításának véleményezését.
Megkérdezte, hogy a pénzügyi munkatárs szeretne-e kiegészítést tenni?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs:Az előbbiekkel kiegészítve itt vannak a pályázati
kiegészítések és normatíva kiegészítések. Az év elején be lett tervezve a költségvetésbe
13.373.512 Ft hiány. Ennek oka, hogy akkor el lett utasítva a köztisztviselői normatíva, a
minimálbér kiegészítés. Ez mostanra rendeződött. A közfoglalkoztatási program, a piacnak a
tartalékával, többletköltségével emelkedett. A mini bölcsőde pályázatra az összeg már
megérkezett. A csapadékvíz elvezetésről a döntés megszületett. A koronavírus miatt a
gépjármű adóból elvontak 3.000.000 Ft-ot ezt a helyi termelői piac költségeiből maradt
6.000.000 Ft-ból ellensúlyozni tudták. 2.000.000 Ft-ból maszkok, fertőtlenítők lettek
beszerezve. A Kóti Árpád Faluház és Könyvtártól a falunapi támogatás el lett vonva, mivel az
idén nem került megrendezésre.
Polyák Jánosné tag: Az előterjesztésben látja, hogy értékesítésre került egy ingatlan.
Megkérdezte melyik ingatlanról van szó?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Telekcsere történt Lévai Ferenc vállalkozóval.
Kláricz János polgármester: Lévai Ferenc és az önkormányzat között történt több teleknek a
cseréje. Ez értékegyeztetéssel történt, mert az önkormányzat részéről nagyobb terület került
átadásra, ezért a képviselő-testületi határozatban lévő négyzetméter árak szerint térítette meg
a vállalkozó.
Polyák Jánosné: A folyószámla hitelkerettel kapcsolatban van észrevétele. A táblázatban jól
látható, hogy jelenleg hogyan áll az önkormányzat.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Nem szeretnének minden alkalommal előirányzatot
módosítani, remélik a jelenlegi keret elég lesz egy jó ideig.
Polyák Jánosné tag: A kiadási oldalon lát egy tételt, hogy vásárolt élelmezés. Ez mit takar?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A közmunkaprogramban a védőitalt, ásványvizet
foglalja magába ez a tétel.
5

Márki Tiborné elnök:Az egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások a települési
támogatást jelenti?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Igen.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a tagokat, hogy van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Márki Tiborné elnök:Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági,
Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadja, és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
25/2020.(VII.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Bucsa Község
Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon
1.148.790.996.-forint főösszegben határozza meg.
Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított előirányzat
konszolidált költségvetési rendeletbe beépítését.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnal
5./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési
rendeletének módosítása véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési rendeletének módosítását.
Megkérdezte, a pénzügyi munkatársat van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Több kiegészíteni valója nincs, ez arendelet ahárom
intézmény összevonása és rendeletbe foglalása.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a bizottsági tagokat van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi
konszolidált költségvetési rendelet módosítását elfogadja, és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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26/2020.(VII.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Bucsa Község
Önkormányzata 2020. évi módosított konszolidált költségvetését bevételi és kiadási oldalon
1.155.521.570.-forint főösszegben határozza meg.
Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi módosított
konszolidált költségvetési rendeletének megalkotását.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs
Határidő: azonnal
6./napirendi
pont:
Bucsa
közigazgatási
területének
környezetvédelméről,
köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról a közterület használat
rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, azon belül az új
termelői piacot érintő díjszabályok meghatározása véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsa közigazgatási
területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról
a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata, azon belül az új termelői piacot érintő díjszabályok meghatározása
véleményezése
Megkérdezte Kláricz János polgármestert van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója?
Kláricz János polgármester: Az elmúlt héten a képviselő társakkal sikerült egy
munkamegbeszélés keretében egyeztetni a piaccal kapcsolatban. A megbeszélésen eldőlt,
hogy a piac nem kerül bérbe adásra, hanem az önkormányzat üzemeltetésével fog működni. A
Budapesti NAV központtal egyeztetett. Az ő álláspontjuk szerint a piaci helyjegy esetében
választható az, hogy áfa tartalma legyen a piaci helyjegynek és ezen választhatóság okán a
beruházás kapcsán az áfa levonási jog fennmarad. A múlt heti megbeszélésen nem voltak
elkészítve előre konkrét számítások, mert először magát az elvét szerette volna megbeszélni,
hogy milyen irányba térjenek el. Abban egységesen egyetértettek, hogy a terület bérbeadási
díján most van lehetőség módosítani. Ez természetesen egyértelmű emelkedés kell, hogy
legyen, mivel az új piac területén színvonalbeli változások fognak történni. Továbbá merülnek
fel olyan szolgáltatások, amikért további díjtétel kiszabása válik szükségessé. Tájékoztatás
jelleggel szeretné bemutatni a tagoknak két másik település piacán meghatározott
díjkiszabásokat. Szeretné a bizottságtól kérni, hogy alakítsanak ki közösen egy egységes
álláspontot, amit a holnapi ülésen a képviselő-testület jóvá tud hagyni. Helyileg, ha
vizsgálják, akkor a településen a közterület rendeletbe van a díjtétel megszabva. Jelenleg a
piaccal kapcsolatos bevételi forrás egyedül a piaci helyjegy, ami jelenleg 120 Ft+áfa
költséghellyel van megszabva. A 2019. évben a piaci helyjegy 607.282 Ft bevételt képzett az
önkormányzatnak. Ezzel az összeggel lehet kalkulálni. Saját véleményét tartva, még mindig
azon az állásponton van, hogy a piac esetleges bérbe vagy részben bérbeadása lenne a
legköltséghatékonyabb. A múlt heti megbeszélésen egyhangú vélemény volt a képviselők
között arról, hogy ha elindul az új piac az eddigi díjfeltételekkel, akkor idővel egy külső
személynek bérbe lehetne adni. Ami fontos, hogy a mai ülésen szeretné kérni a bizottsági
tagok egyértelmű állásfoglalását. A területi díj meghatározása mellett szükségessé válik egy
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gépkocsi parkolásával kapcsolatos díj kiszabása. Továbbá az áram használatával
kapcsolatosan is kell díjat kiszabni.
Polyák Jánosné tag: Az anyagban kiküldött 1. számú melléklet a jelenlegi díjakat tartalmazza.
Kérdése az lenne, hogy a másik mellékleten a tervezet szerepel?
Kláricz János polgármester: A másik melléklet tájékoztató jellegű, a korábban említett két
település piaci díjait tartalmazza.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy az árusok hogy fognak elférni odabent a piac
területén autóval? Esetleg beállnak, kipakolnak majd a piacon kívül leparkolnak?
Kláricz János polgármester: A díjak megszabásánál szempontnak kell lennie, ez hogyan
legyen. Az árus az autóból árul vagy kipakol és kint leparkol. Véleménye szerint utóbbinál
nem szükséges díjat kiszabni.
Polyák Jánosné tag: Véleménye szerint végezni kellene az árusok körében egy
igényfelmérést. A rendelkezésre álló helyeket ez alapján lehetne kiosztani.
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy először ki kell alakítani egy piaci rendet,
szabályzatot, hogy milyen úton vehetőek igénybe az új piacon a helyek. Mindenki igényét
nem tudják teljesíteni.
Polyák Jánosné tag: Akkor így hogyan tegyenek igazságot, hogy ki hova kerüljön?
Dr. Nagy Éva jegyző: Mindenki magára vetíti, hogy neki hány méter kell, kell-e asztal, stb.
Ezek alapján az árusok ki tudják maguknak kalkulálni, hogy nekik mi éri meg.
Polyák Jánosné tag: És így vajon nem lesznek érdekütközések?
Dr. Nagy Éva jegyző: Biztosan lesznek, a jelenlegi piacnál is volt, amíg ki nem alakult a rend.
Ez az új piacon sem lesz másképp, amíg itt is ki nem alakul a rend. Nem érzi szükségét annak,
hogy ebbe beleszóljanak.
Kláricz János polgármester: Egy előzetes felmérés után is kialakul egy esetleges rivalizálás.
Ha megszabnának egy időpontot, hogy mettől-meddig lehet a helyeket elfoglalni, akkor már
az érkezési sorrend is megoldást nyújthatna részben. A terület foglalást szélesebb körben kell
szabályozni, mivel az új piacon kötöttebbek a telekhatárok.
Márki Tiborné elnök: Úgy gondolja, hogy a piacot minél hamarabb meg kell nyitni. Ha a mai
és a holnapi ülésen döntés születne, akkor az árusoknak egy írásos tájékoztató anyagot ki
lehetne küldeni. Így mindenkiben tudatosulna, hogy mire számítson.
Polyák Jánosné tag: Szeretne egy javaslattal élni. Egy szerdai piaci napon egy igényfelmérést
nem lehetne az árusok körében végezni? Ha valaki éves bérletet váltana kaphatna
kedvezményt, lehetnének előjogai. Ha másképp nem megy a helymegosztással kapcsolatosan
lehetne sorsolást tartani. Így elejét vehetnék a vitáknak.
Kláricz János polgármester: Jó ötletnek tartja, hogy egy-egy területet egy adott évre meg
lehessen váltani. Ez más településeken is bevált módszer. A következő szerdai piaci napon
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meg lehet szervezni az árusokkal egy megbeszélést. A díjszabás előtt az engedélyeztetési
folyamatot már meg lehet indítani. Mivel az önkormányzat az üzemeltető így az engedélyeket
más hatóság fogja kiállítani.
Dr. Nagy Éva jegyző: Várhatóan Szeghalom vagy Füzesgyarmat, aki az engedélyt ki fogja
adni. Rendeletet kell alkotni, mert az új piac esetében már nem közterületről van szó. Az új
rendelet megalkotása már egy előkészítő munkálat. Mellékleteként bele lehet foglalni a
működési szabályzatot és a díjtételeket is.
Kláricz János polgármester: A jövő hét szerdai megbeszélés után már látható lesz, hogy
milyen irányba induljanak el. Úgy gondolja, hogy ha minden jól megy egy szeptemberi
kezdéssel már megnyithat a piac.
Polyák Jánosné tag: Ettől függetlenül a rendeletet, a díjszabást és a piaci rend szabályzatát a
testület meg tudja hozni. Az árusokkal a kommunikáció fontos, meg kell érteniük, hogy az új
piacon a szabályok betartásával tudnak árusítani. Ez az árusító helyekre vonatkozik. Aki éves
bérletet vált azzal meg kell beszélni, hogy ha bizonyos időkeretig nem foglalja el a helyét
akkor más árus elfoglalhatja azt.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ha tartósabb ideig nem jelentkezik egy bérlettel rendelkező árusító, azt
érdemes nyilatkoztatni, hogy a helye újra kiadható legyen.
Kláricz János polgármester: Összegezve öt díjtételt kell most meghatározniuk. A piaci
helyjegyét, két gépkocsi kategória személy- és a 3,5 tonna feletti járművekkel kapcsolatos
díjat, az áram szolgáltatás igénylésére egy egyszeri díjat, és az éves bérlet értékesítés
megváltásra való díjat. Utóbbival kapcsolatban javasolja, hogy bevezetésére csak 2021. január
1-től kerüljön sor.
Faluházi Sándor tag: Megkérdezte, hogy a jelenleg irodahelységnek tervezett épület rész
bérbeadásának ötletét elvetik?
Kláricz János polgármester: Jelenleg irodaként funkcionál, de bármikor kiadható
üzlethelységnek, ha a képviselő-testület úgy dönt róla.
Polyák Jánosné tag: Azt javasolja, hogy először induljon meg a piac és bérbeadásról csak a
későbbiekben döntsenek.
Kláricz János polgármester: Jelenleg 120 Ft+áfa/ m2-ben van meghatározva a helyjegyek ára.
Ezen most van lehetőség változtatni. A kiosztott anyagban látható, hogy más településeken
eltérő díjakat határoznak meg abban az esetben, ha az értékesítési felület elér egy bizonyos
m2-ert. Ebben az esetben növelik a díjnak a mértékét.
Polyák Jánosné tag: Jó lett volna erre az esetre egy előzetes anyag, statisztika. Jobban
tudnának tervezni a jövőre nézve. Erre vonatkozóan nincs rendelkezésre álló adat?
Kláricz János polgármester:Annyit tud mondani, hogy 20-30.000 Ft között van helyjegy pénz
beszedve. Hogy ez mennyi helypénzt jelent arra nincs pontos adat.
Faluházi Sándor tag: A m2-t vissza lehet számolni. Következtetni lehet, hogy mekkora a
helyigény.
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Kláricz János polgármester: Jelenleg az értékesítési felületért fizetnek, pedig a kifizetett
helyjegy háromszorosát is elfoglalják. Eddig az alapszolgáltatásokon túl az önkormányzat
nem nyújtott az értékesítőknek többet. Az új piacnál ez a helyzet változni fog. Az árusok elé
már egy előre meghatározott összeggel érdemes odaállni. Nem jelentős emelésre gondol. A
jelenlegi helyjegy árát 20-30%-kal lehetne növelni. Külön számítás erre nem készült.
Polyák Jánosné tag: A számításokat úgy érdemes végezni, hogy haszon is legyen belőle.
Kláricz János polgármester: Haszonra nem nagyon tesznek szert, mivel az új piacon több
kiadás fog keletkezni, mint a jelenleginél.
Polyák Jánosné tag: Mivel számítások nem készültek, így nem tud véleményt mondani.
Kláricz János polgármester: Most jutnak el arra a szintre, ahol a saját szankciójukat tudják
érvényesíteni. Ha jól határozzák meg az emelés összegét, akkor várhatóan ki tudnak majd
annyit termelni, hogy egy részmunkaidős piac felügyelő alkalmazása és a szemét szállítás
költsége megoldott legyen.
Faluházi Sándor tag: A pályázati kalkulációban hasonló összeg szerepel, mint amit most
kívánnak emelni.
Kláricz János polgármester: A pályázati kalkuláció nem mutat pontos képet.
Polyák Jánosné tag: Először határozzák meg mit szeretnének látni és utána tárgyaljanak az
árusokkal, hogy mik a választási lehetőségek. Szabályzatot kell alkotni. Viszont, hogy ki hol
akar árusítani annak választási lehetőséget kell biztosítani vagy sorsolással eldönteni. Ezzel
kapcsolatban nagyon sok előkészítő munka van . Részéről, ha kell nagyon szívesen segít, de
szerinte a képviselő társakra is lehet számítani.
Kláricz János polgármester: Támogatja az ötletet. Javasolja, hogy a Gazdasági és Kulturális
Bizottság tagjai alkossanak egy munkacsoportot. A pénzügyi munkatársak segítségével
készítsenek számításokat a díjak meghatározására és a piac rend szabályait határozzák meg.
Az elkészült munkaanyag a szeptemberi testületi ülés elé lehetne terjeszteni. Ezzel
párhuzamosan megindítják a működési engedély kiadásához szükséges eljárást is.
Márki Tiborné elnök: Mennyi idő a működési engedély kiadása?
Dr. Nagy Éva jegyző: Valamennyivel hosszabb, mint más esetekben. Ennek oka, hogy más
eljáró hatóságot kell kijelöltetni a kormányhivatallal, hogy állítsa ki. Körülbelül 1-1,5 hónap.
Faluházi Sándor tag: Addig készülhetne egy becslés, kalkuláció a bérbe adandó hely
nagyságáról. Egyeztessenek az árusokkal.
Dr. Nagy Éva jegyző: A környező települések piaci rendjéhez hasonlóan az itt lévő
feltételeket is megtudja határozni a munkacsoport. Úgy gondolja, hogy a kereskedők felé már
egy előzetesen kikalkulált díjszabással kell kiállni, hogy mérlegelni tudjanak.
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Kláricz János polgármester: Jelen esetben a cél az, hogy a piac ne veszteségesen üzemeljen. A
pénzügyi munkatársak ki tudják kalkulálni, hogy mi az az összeg, ami éves szinten a piac
működéséhez szükséges.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy fel tudják-e vállalni, hogy
munkacsoportként a piac rendi szabályzat és díj kalkuláció tervezetét megalkossák?
Véleménye szerint a környékbeli települések piac rendjét érdemes megvizsgálni. Javasolja,
hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság a munkacsoport megalakulását a Képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja és a munkaanyagot 2020. augusztus 25. napjáig készítse el.
Kérte, hogy aki egyetért az kézfelemeléssel jelezze.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
27/2020.(VII.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Munkacsoport megalakítása
a helyi termelői piac önkormányzat általi üzemeltetésével kapcsolatos díj kalkuláció és
szabályozások tervezetének elkészítésre
A Gazdasági, Kulturális Bizottság munkacsoportot hoz létre, és javasolja a Képviselő-testület
felé elfogadásra.
A munkacsoport feladata a helyi termelői piac önkormányzat általi üzemeltetésével
kapcsolatos díj kalkuláció és szabályok tervezetének kidolgozása.
A munkacsoport tagja a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjai: Márki Tiborné, Faluházi
Sándor, Fenyődi Attila, Mogyorósi Anikó, Polyák Jánosné.
A munkaanyag elkészítésének határideje: 2020. augusztus 25. napja.
Felelős:Márki Tiborné elnök
Határidő: 2020.augusztus 25.
7./ napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a Bucsa Község Napközi
Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és
elszámolásának ellenőrzéséről
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a belső ellenőrzési jelentés
véleményezését a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami
hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről.
Az ellenőrzésből úgy látja, hogy minden rendben volt a normatíva felhasználásával
kapcsolatban.
Megkérdezte a tagokat, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési jelentést a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda
2019. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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28/2020.(VII.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Belső ellenőrzési jelentés véleményezése
a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami hozzájárulások
igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről
A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadja és a Képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami hozzájárulások
igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről készült jelentést.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés a tárgyi eszközök nyilvántartásának,
selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a belső ellenőrzési
jelentést a tárgyi eszközök nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i
fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről.
Megkérdezte a tagokat, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?
Polyák Jánosné tag: Ebben a jelentésben kiemelték a hibákat. Ugyan nem nagy hibákról van
szó, de van hiba. A jelentésben írja, hogy a leselejtezés nem egyenlő azzal, hogy nem tudják
hol vannak a tárgyi eszközök Az előző bizottsági ülésen is kérdezte a selejtezéssel
kapcsolatosan, hogy ez miket érint, mi lett a sorsuk. Most kaptak egy összesített kimutatást,
viszont ebben sem látszódnak konkrétumok. Nem látható benne, hogy ezek a tárgyi eszközök
hol vannak. Ki lettek dobva? Hasznosításra kerültek? Tételesen nem nagy összegről van szó,
de ha összeadásra kerül, akkor már jelentős összeget képez.
Márki Tiborné elnök: Nagyon minimális összeget tesz ki, amit értékesítésre szánnak.
Polyák Jánosné tag: Lehet, hogy teljesen reális, de például az informatikai eszközök több,
mint 4.000.000 Ft-ot tesznek ki. Mik ezek az informatikai eszközök? Jó lenne egy ennél
részletesebb kimutatást kapni.
Dr. Nagy Éva jegyző: Volt egy vagyongazdasági vetülete ennek a dolognak az előző ülésen,
most magáról a selejtezés ellenőrzéséről van szó. A mostani kiegészítő anyag mögött áll egy
részletes selejtezési lista. Akkora adat mennyiségről van szó, hogy abból munkaanyagot
készíteni felesleges lenne, viszont rendelkezésre áll a dokumentáció és bárki által
megtekinthető a pénzügyes munkatársak irodájában.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnál nagyon régen volt selejtezés.
Polyák Jánosné tag: Ha egy kiadott eszközért a felelős hiány esetén készít egy feljegyzést az
már sokban segíti a belső ellenőr munkáját.
Kláricz János polgármester: A nagyobb értékeket képviselő eszközök jelenleg megtalálhatóak
az önkormányzatnál. Maga a hasznosítás addig nem valósult meg amíg el nem készült ez a
jelentés. A hasznosítás még nem történt meg, csak az eszköz nyilvántartóból kerültek
kivezetésre. A részletes lista a pénzügyön megtekinthető.
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Polyák Jánosné tag: Jó lenne, ha részletesebb rálátást kapnának, mert most csak számokat lát.
Főleg a nagyobb összegeknél. Milyen eszközök állnak mögötte? Az eszközök, miként
kerülnek hasznosításra?
Kláricz János polgármester: A selejtezés során akkora mennyiségű adat keletkezett, hogy
abból munkaanyagot nem tudnak készíteni, de a pénzügyön bármikor megtekinthető.
Polyák Jánosné tag: A nagyobb összegekről jó volna látni egy részletesebb kimutatást.
Kláricz János polgármester: Időközben, egy új nyilvántartó rendszerbe kerültek átvezetésre az
eszközök, ezért a legtöbbjük beazonosíthatatlan, valamint az eszközök bruttó értéken kerültek
kivezetésre.
Polyák Jánosné tag: Amikor a bizottsági ülésen megszavazásra kerül ez a jelentés, akkor
elfogadják ezeket a számokat úgy, hogy nem tudják mi áll mögötte.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ez a jelentés nem kimondottan a selejtezésről szól, hanem a selejtezés
és leltár folyamatát ellenőrizte. Ha szabálytalanság történt volna, az ebben a jelentésben benne
lenne. Maga a selejtezési és leltár folyamata nagy mennyiségű munkával járt. Polgármester
úr javaslatát idézve ő is javasolja, hogy tekintsék meg az anyagot a tagok a pénzügyes
munkatársak irodájában.
Polyák Jánosné tag: A korábbi bizottsági ülésen is említették, hogy sok éve nem volt már
selejtezés és ezért halmozódott fel a leselejtezett eszközök mennyisége, viszont a bizottság
csak a számokkal találkozik az ő döntésük, hogy elfogadják-e.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ezzel a határozattal nem az összeget fogadják el, hanem a lezajlott
folyamat szabályosságát, jogszerűségét. Ha szabálytalanság történt volna az ebben a
jelentésben szerepelne.
Polyák Jánosné tag: Az anyagban benne szerepel, hogy a leselejtezett eszközöknek 15 napon
belül megsemmisítésre, elszállításra kell kerülniük. Ezt a dokumentációt hiányolja.
Kláricz János polgármester: Amiért ez még nem történt meg azért vállalja a felelősséget. Ha
megtörténik akkor az erről készült dokumentáció megtekinthető lesz.
Márki Tiborné elnök:Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési jelentést a tárgyi eszközök nyilvántartásának,
selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2020.(VII.30.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Belső ellenőrzési jelentés véleményezése
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a tárgyi eszközök nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra
elvégzett leltárának ellenőrzéséről
A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadja, és a Képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja a tárgyi eszközök nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i
fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről készült jelentést.
Felelős:Márki Tiborné elnök
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
9./napirendi pont: Bejelentések
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket.
Megkérdezte a bizottsági tagokat, van –e valamelyiküknek bejelenteni valója?
Faluházi Sándor tag: Szeretné tájékoztatni a tagokat, hogy elhunyt a bucsai származású,
kötődésű Horváth Bálint volt operaénekes. Gyermekkorában sokat időzött Bucsán. A temetés
részleteiről még nincs bővebb információja, de érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy a
szertartásra elmenjen egy delegáció. Maga részéről a temetésen részt szeretne venni.
Kláricz János polgármester: Természetesen, ha a településről valaki szeretne részt venni az
önkormányzat biztosítja az utazást. Ha maga részéről alkalmas az időpont elmegy.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a tájékoztatást.
Mivel a Gazdasági, Kulturális Bizottság mai ülésén a bizottsági tagok részéről sem merült fel
egyéb kérdés és hozzászólás, ezért az ülést 15,30 órakor bezárta.
kmf.

Márki Tiborné
a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke

Fenyődi Attila
a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Nagy Éva
jegyző
Fábiánné Szabó Erzsébet
jegyzőkönyvvezető
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