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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-6/2015. iktatószám 

6. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én 

(kedden) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi 

Sándor Attila, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, 

Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

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

valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort. 

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

Egy plusz napirendi pontot szeretne a napirendi pontok közé felvenni, amely a polgármester 

szabadsága ütemezésének elfogadása. Az anyagot a képviselők megkapták.  

Ez a most javasolt napirendi pont lesz a 6./ napirendi pont, a 7./ napirendi pont pedig a 

Bejelentések. Továbbá a napirendek sorrendjében is szeretne módosításokat tenni, előre 

szeretné venni a 2. napirendi pontot, mert az előző ülés elhúzódása miatt a szervezeti és 

működési szabályzat módosítását venné előre, és ezzel a napirenddel kapcsolatos a megjelent 

nem képviselő bizottsági tag eskütétele. 

Kéri a sorrendi módosítások elfogadását is. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a kiegészített napirendi pontokat, melyek a következők:  

 

1./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása  

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet tervezet elfogadása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és 

a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) 

önkormányzati rendelet módosítása  

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Döntés a műfüves labdarúgó pálya használati díjának meghatározásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ A polgármester szabadsága ütemtervének elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

7./ Egyebek 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

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

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

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

     

Kláricz János polgármester: Javaslatot tett arra, hogy a második napirendi pont kerüljön első 

napirendi pontként megtárgyalásra, a meghívott külső bizottsági tag eskütétele miatt. 

Ha senkinek nincs ellenvetése, kéri, hogy kezdjék a testületi ülést a második napirendi 

ponttal. 

A jelenlévő 7 képviselő 7 tagja egyetértett a javaslattal. 

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. 

 

A szervezeti és működési szabályzat rendelet módosítása előterjesztésben egy három fős 

Szociális Bizottság létrehozása szerepel, amely bizottság hatáskörébe javasolja a szociális 

ellátással kapcsolatos döntések meghozatalát. A bizottság tagjai közé is tett javaslatot 

Mogyorósi Anikó képviselő személyét elnökként javasolta, tagként Juhász Sándor képviselőt, 

nem képviselő külső tagként pedig Lengyel Magdolnát. 

 

Kérte a képviselőket, hogy fejtsék ki véleményeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan. 

 

Faluházi Sándor Attila képviselő: Változtak a jogszabályok, az önkormányzatnak is rendeletet 

kell alkotnia, és ehhez kell alkalmazkodni.  

 

Kláricz János polgármester: Változott a szociális ellátásokról szóló törvény, a mai ülésen fog 

a képviselő-testület rendeletet alkotni a helyi szociális ellátásokról, amelyről elkészült az 

önkormányzati  rendelet tervezet. Azokban a segélyformákban és esetekben, ahol nincs 

mérlegelési lehetőség a hatáskör megmaradna a polgármesternél. Viszont abban az esetben, 

ahol van mérlegelési jogkör, az önkormányzati segély címén, a jogosultság megállapítását 
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követően van szabályozva az összeghatár. 

Az eddigi rendszer jól működött, napi szinten jöttek a kérelmek, az ügymenettel 

összeegyeztethető volt. A polgármester egy személyben hozta meg a döntést, miután az 

ügyintéző megvizsgálta a jogosultságot. Az adható támogatás összege nem volt 

leszabályozva, de 15.000 Ft-nál  nagyobb összeg megítélésére ritkán, vagy nem is került sor, 

ezt az önkormányzat költségvetésre szabta meg. Az is szinte „elvárás” volt (a kérelmezők 

részéről), hogy a kérelem beadását követően szinte délután kifizetésre került a segély. 

Már úgy zajlott a kérelem benyújtása, hogy szinte három hónapos rendszerességgel kérték a 

lakosok a segélyt. Szeretné, ha mindezek leszabályozásra kerülnének, heti rendszeresség 

folynának az ülések. Három személyes lenne a bizottság, ha már két személy jelen van az 

ülésen, akkor két vélemény ütközne.  

A segélyformának az lenne a célja, hogy szociálisan rászoruló kapja meg, és az adott ad hoc 

jelleggel felmerülő probléma megoldására szóljon, és az összeghatárok is meghatározásra 

kerülnének. 

Volt számos esetben olyan kérelem, amely pl. orvosi felülvizsgálat eredményeként egy 

szemüveg, vagy nagyobb kiadás megoldására szolgált. 

Nem hálás feladat ez senkinek, ezzel legyenek tisztában a bizottság tagjai is, van aki mindig 

kevesli a segély összegét, és vannak olyanok is, akik bármely csekély támogatást szívesen 

vesznek. 

Arra szeretné kérni a leendő bizottsági tagokat, hogy heti rendszerességgel tartsanak üléseket, 

nyilván itt nem több órás ülésekre kell gondolni, hiszen az ügyintéző kellő képpen előkészíti a 

kérelem alapján az ügyeket. Lesz esetleg olyan kérelem is, ahol nem is adható támogatás, 

mert nem állnak fenn a jogosultági feltételek. Hatékonynak és célravezetőbbnek tartaná a 

Szociális Bizottság működését. Sokszor kellett a polgármesternek rohamtempóban meghoznia 

döntését, mert más elfoglaltsága volt. 

Szeretné meghallgatni a képviselők véleményeit is. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A segélyformák közül már kikerülhet a tűzifa vásárlás igénye, 

több segélyforma pedig átkerült a járási hivatalhoz. Ami itt maradt segélyforma valóban jól 

megfogalmazva „ad hoc” jellegű. Valaki egy adott időpontban olyan mélypontra kerül, hogy 

azonnali segítséget kell kérnie. Ez mindig is polgármesteri hatáskör volt. Az a véleménye, 

hogy most sem adná ki a polgármester „kezéből”. 

 

Kláricz János polgármester: Volt mindig egy polgármesteri hatáskörben lévő segélyezési 

keret is, de egy ciklussal ezelőtt került teljes mértékben a polgármester hatáskörébe, még 

azelőtt is bizottsági hatáskörben volt.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Most marad egy ilyen keret? 

 

Kláricz János polgármester: Ebben a rendeletben nincs, de ez döntés kérdése.  

Ha lehet, most is szeretne egy ilyen kisebb keretet a polgármester hatáskörébe.  

Mint szociális támogatás volt régebben ilyen keret, de 2008 évben összevonásra került az 

átmeneti segéllyel. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha úgy gondolkodnak, hogy a segély „ad hoc” jellegű, gyors 

segítséget, emiatt gyors döntést igényel. Ha bizottságot hívnak össze, annak szabályai vannak, 

meghívót, előterjesztést kell küldeni, jegyzőkönyvet kell vezetni, a titkárság így is terhelt. 

Akin segít a polgármester saját hatáskörben, és gyorsan megoldja a helyzetet, akkor jó 

embernek tartják. Megtartaná a polgármesternek ezt a hatáskört.   

Nyilván, akinek nemet mond, annak rosszul esik.  
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Nem szaporítaná egy bizottság létrehozásával a munkát. 

De ha a polgármester úr így javasolja, és így kéri a testülettől, hogy legyen megalakítva a 

Szociális Bizottság, akkor tiszteletben tartja a polgármester úr döntését, még ha a saját maga 

részéről nem ez a véleménye. 

 

Kláricz János polgármester: Mindent összevetve úgy gondolja, hogy helyesebb egy 

bizottságot létrehozni erre a feladatra. Nyilván a bizottsági tagok esetében vállalható, hogy 

sűrűbben, vagy heti rendszerességgel az ülésezzenek. Megjegyezné, hogy jelenleg a 

rendkívüli segély esetében a döntéshozatalra 15 nap van. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az, hogy heti rendszerességgel ülésezzen a bizottság nem fog mindig 

így történni, lesz amikor nem lesz ülés, főként ha egy héten az első kérelem pénteken érkezik. 

Vannak csöndesebb időszakok. A következő héten viszont már biztosan kell ülést tartani a 

bizottságnak, mert a 15 napba bele kell férni mindig a döntés meghozatalának. 

Nyilván minden szervezési kérdés, és ezt úgy gondolja, hogy le fogják tudni bonyolítani. A 

Szociális Bizottsággal kapcsolatos jegyzőkönyvek előkészítése, és elkészítése nem a titkársági 

előadó feladata, hanem a szociális területen dolgozó munkatársa feladata lesz, egyrészt 

adatvédelmi okokból, másrészt a kérelmek felvétele, az elbírálás előkészítése, az előterjesztés 

is a szociális ügyintéző feladata, és így a jegyzőkönyvek, határozatok elkészítése is. Ezt csak 

mint információt szerette volna elmondani. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Szociális Kerekasztalhoz is fordulhat a Polgármester. Ezért is 

tartja feleslegesnek a Szociális Bizottság létrehozását. 

 

Kláricz János polgármester: A Szociális Kerekasztal működik, és létezik, de ritkán ülésezik. A 

tagok már jószerével hatósági szerepet töltenek be. El tudja azt is fogadni, hogy a 

polgármester felé pozitív visszajelzések szoktak lenni. Bár vannak akik rendszeresen 

fordulnak segélyért a polgármesterhez, de így sem ismerhet mindenkit. Mindent egybevetve 

úgy gondolja, hogy a Szociális Bizottság hatékonyabb. 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: Már több ciklussal ezelőtt is működött Népjóléti 

Bizottság, és úgy gondolja, hogy a megalakítandó bizottság egy terhet vesz le a polgármester 

válláról. Több ember dönt, így a bizottság hatékonyabban tud dolgozni, a 15 napba beleférnek 

az ülések.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Ezt nem tartja nagyon jónak, diszkréten kell kezelni ezeket a 

kérelmeket. Úgy közelítené meg az indoklását, hogy ha mély pontra jutna, nem nagyon 

szeretné, hogy több ember döntene a sorsáról. De elfogadja az indoklást. 

 

Kláricz János polgármester: A bizottságot három főben határoznák meg, ez szűkebb, mint a 

többi bizottság. Egy pedagógussal, Mogyorósi Anikó elnökkel, Juhász Sándor képviselővel, 

aki sokat foglalkozott az emberekkel, aki tájékozott, és egy külsős nem képviselő taggal. A 

bizottság összetétele is maximálisan alátámasztja azt az aggályt, amit a képviselő asszony 

említ. 

 

Kláricz János polgármester: Az elnök személyére tehát Mogyorósi Anikó képviselőt javasolja, 

a hirtelen helyzetre való felkészülés mind három személy esetében viszonylag gyorsan 

összeegyeztethető az ülés ideje, és lebonyolítása. Nyilván ez az elnök kompetenciája. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az anyagi oldalról közelítené meg a témát. Van egy állami 
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keret, amit fel kell használni a szociális juttatások kiosztására. Ez a keret az első két hónap 

kötöttsége miatt a kifizetett segélyeknek a visszaigénylése önerejére használható fel, és 

március 1-jétől a szociális rendeletben meghatározott juttatásokra. A Szociális Bizottság 

megalakításával kapcsolatosan annyi észrevétele lenne, hogy a munka mennyisége, a feladat 

mennyisége megnő, gyakoriak lesznek az ülések.  

Ha képviselő valamelyik bizottság tagja, akkor 5.000 Ft, ha több bizottság tagja, akkor ennek 

az összegnek többszöröse, és még ha elnök is, akkor 2.500 Ft a tiszteletdíj. 

Nem feltétlenül anyagi ok lesz az, ami kalodába zárná azt, hogy valaki a bizottságban nem 

látna el tisztséget. Nyilván itt most az elv lesz a fontos, ha sikerül megalakítani a bizottságot. 

Beszéltek a tiszteletdíjakkal kapcsolatos változásokról, de erről később fog majd javaslatot 

tenni, ha már a költségvetés is kialakult.  

Úgy gondolja, hogy ettől függetlenül, most meg tudják hozni azt a döntést, hogy bizottsági 

formában, vagy polgármesteri hatáskörben hagyva történne az elbírálás. 

Javasolja a Szociális Bizottság létrehozását, kéri a testületi tagok támogatását, úgy ahogyan az 

előterjesztésben elő van készítve. Azokban az esetekben, ahol egy hosszabb folyósítás, és a 

megállapítást követően egy jogi szentesítésre van szükség, ott nyilván nem szükséges a 

bizottság munkája, azok a hatáskörök maradnának a polgármesternél. 

Azokban az esetekben ahol eltérések lehetnek, ott javasolja a Szociális Bizottság 

megalakítását.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Talán azért is kéri a polgármester úr a Szociális Bizottság 

megalakítását, mert a polgármester terhei csökkenjenek, illetve a maga részéről megköszönné 

ha bizalmat kapna e munka elvégzéséhez, és nem ijed meg a plusz feladattól, és igyekszik 

maximálisan elvégezni. A munkájából adódóan is köteles a bizalmas adatokat az etikai kódex 

alapján bizalmasan kezelni. Biztosít mindenkit, hogy efelől ne legyen kétsége.  

Azt, hogy miért három tagú a bizottság, most már megérti, mert szeretett volna még tagokat, 

de így egyetért a három fős bizottsággal. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A szervezeti és működési szabályzat módosítása egy rendelet 

módosítás, és a Szociális Bizottságon kívül az előterjesztés tartalmazza a kormányzati 

funkciókódok módosítását is, ami technikai jellegű, az óvodai és iskola gyermekétkeztetés 

kormányzati funkció ami módosult. Szükséges tehát ennek a módosítása a gyermekétkeztetés 

köznevelési intézménynél szakfeladatra. A pénzügyi területen rendbe kell lenni ezeknek. 

Valamint a polgármester úr említette, hogy szeretne egy bizonyos hatáskört megragadni, a 

későbbiekben, vagy most?  

 

Kláricz János polgármester: Említették, hogy mindig is volt a polgármesternek egy 

döntéshozatali kerete, ami felett rendelkezhetett. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ha abból indulnak ki, hogy a rendkívüli települési támogatásnak egy 

része kerül át a Szociális Bizottsághoz, az azon felüli hatáskörök megmaradnak a 

polgármesternél, és sok más támogatási forma van még, amelyek megmaradnak polgármesteri 

hatáskörbe, tehát nem az egész területet adja át a polgármester. Egy nagy szelet itt fog 

maradni. 

 

Kláricz János polgármester: Az a rész, ami igazából döntéshozatalig, döntésig előkészített 

rész, az a polgármesternél marad. Ahol jönnek azok a kérelmek, amelyek egyediek, az már a 

bizottság hatásköre lesz. 

Ha év közben az látszik, hogy maradvány keletkezik, az csak szociális jellegű kiadásokra 

használható fel. 
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Ami szociális kiadásokra használható fel, az 17 millió 

forint, amit március 1-jétől a rendelet alapján fognak felhasználni, de az összeg folyamatosan 

változik. 

 

Megkérdezte, hogy a Szociális Bizottság kérelem alapján, vagy előterjesztés alapján fog 

dolgozni? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az ügyintéző a kérelem alapján előterjesztést készít, ami már magában 

foglal egy javaslatot is, nem az összegre vonatkozóan, hanem a támogathatóságra. Ezért is 

kell a kerettel jól gazdálkodni, mert ha benyújtott kérelem van decemberben is és jogosult a 

kérelmező, akkor támogatni kell. Valamint arra is számolni kell, hogy november hónapban 

szokott a tűzifa rendelet is megjelenni, és eddig önerő nélkül kapta az önkormányzat, de a 

szállítási költség magas volt. Az is lehet, hogy változni fog ez a szabályozás és önerő része is 

lesz ennek a támogatási formának, holott a szállítási költség sem kevés. A keretet tehát 

figyelemmel kell kísérni egész évben. 

 

Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy sikerült mindenkit meggyőzni a bizottság 

szükségességéről, illetve úgy érzi mindenki tudja támogatni ebben. 

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Mivel nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. 

(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. 

(XI.11.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 31.§ (2) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

 

„(2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságot hozza létre: 

a) Közművelődési, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság létszáma           5 fő, 

b) Gazdasági Bizottság,      létszáma:          5 fő, 

c) Szociális Bizottság,                                                     létszáma:          3 fő,” 

 

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
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(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(4) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Bucsa, 2015. február 24. 

 

 

                Kláricz János                                        Dr. Nagy Éva 

                 polgármester                                             jegyző 

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2015. február 25. 

  

                                                                          Dr. Nagy Éva 

                                                                                 jegyző 

1. melléklet 

 

A polgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 

 

1. Polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 

3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének alapján: 

 

a) a 8. § szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. § szerinti 

gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. § 

(1) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben 

foglalt esetekben a polgármester jár el. 

b) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 48.§ (1) bekezdésében 

meghatározott hatáskörének gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át. 

 

 

2. Bizottságra átruházott hatáskörök 

 

I. Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei 

 

a) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott 

hatáskörként gyakorolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 9/2011.(IV.20.) önkormányzati 

rendelet alapján: 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének 

megállapítását, felülvizsgálatát, a pályázatok rangsorolását, megszüntetését, valamint a 

jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezést. 
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b) A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság átruházott 

hatáskörként gyakorolja a Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és 

annak folyósításáról szóló rendeletének szabályairól szóló 12/2012.(VI.29.) 

önkormányzati rendeletben számára meghatározott hatásköröket.  

 

II. Szociális Bizottság hatáskörei 

 

a) Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 

3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének alapján: 

 

- a rendkívüli települési támogatás 10. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának 

ba)-bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben a Szociális Bizottság jár el.  

 

 

2. melléklet 

 

Az egyes bizottságok tagjainak névsora és feladataik 

 

Gazdasági Bizottság 

 

Tagjai:  

1. Földesi Györgyné     önkormányzati képviselő a bizottság elnöke 

2. Mogyorósi Anikó          önkormányzati képviselő 

3. Faluházi Sándor     önkormányzati képviselő 

4. Fehér Lászlóné      külső tag 

5. Polyák Jánosné                     külső tag  

 

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. 
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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. Mogyorósi Anikó  önkormányzati képviselő  

3. Juhász Sándor  önkormányzati képviselő 

4. Koczka Istvánné   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. 

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 

Szociális Bizottság: 

 

Tagjai: 

1. Mogyorósi Anikó  önkormányzati képviselő, bizottság elnöke 

2. Juhász Sándor   önkormányzati képviselő 

3. Lengyel Magdolna  külső tag 
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A Bizottság feladata: 

 

Dönt: a Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 

3/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletének alapján a rendkívüli települési támogatás 10. § (1) 

bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)-bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben az 

ellátásra való jogosultságról. 

 

Véleményezi: 

a) az önkormányzati egészségügyi és szociális feladatok ellátására, intézményeinek 

létesítésére, működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására 

vonatkozó előterjesztéseket, 

b) a szociális védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 

c) az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét, 

d) a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos képviselő-testületi anyagokat, 

e) a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és 

előterjesztéseket, a gyermekvédelmi- gyámügyi beszámolót 

f) háziorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi körzetek kialakítását, 

g) az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat, 

h) az önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények helyiségeinek értékesítésére 

és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat, 

i) az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés megkötését a 

működtetési jog jogosultjának változása esetén. 

3. melléklet  

 

Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és 

szakfeladatának rendje 

 

 

I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai 

 

 

Megnevezés:   Bucsa Község Önkormányzata 

Székhelye:   5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

Működési területe:  Bucsa község közigazgatási területe 

Fő tevékenység:  helyi közhatalom gyakorlása 

Jogszabályi felhatalmazás: 1990. évi LXV. törvény 

Vezetője:   a polgármester 

Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv. 

Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861 

Adószáma:   15344863-2-04 

KSH száma:   15344863-8411-321-04 

TB. törzsszáma:  00000000071985611 

Pénzügyi körzet: 9112  Bucsa 

KSH területi számjel: 0413471 

Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi 

OEP Kód: 1204 

TEÁOR: 8411 
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Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai 

Kirendeltsége 

Bankszámla számai, megnevezése:  

Költségvetési elszámolási számla:  54000117-11031215 

Állami hozzájárulás számla:  54000117-11031222 

Munkaügyi Központ támogatás:  54000117-11031349    

Belvizes kölcsön besz. számla:  54000117-11031356   

Egyéb elkülönített számla (KEOP): 54000117-11031325 

Egyéb elkülönített számla (TÁMOP): 54000117- 11031332 

Magánszemélyek kommunális adója: 54000117-11031253 

Gépjárműadó:    54000117-11031239 

Iparűzési adó:    54000117-11031246 

Egyéb bírság beszedési számla:  54000117-11031260 

Adóbírság beszedési számla:  54000117-11031277 

Pótlék beszedési számla:   54000117-11031301 

Egyéb idegen bevétel számla:  54000117-11031301 

Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291 

Egyéb közhatalmi bevételek:  54000117-11031318 

 

Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a 

polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen 

összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges. 

Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.) 

Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

II. Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok  

2015. március 1. napjától hatályos:  

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási   

              tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és – működtetés 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

              kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

042180 Állat-egészségügy 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

             begyűjtése, szállítása , átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület kezelés 

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 



 12 

076062 Település – egészségügyi feladatok 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási minta program 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

 

 

Hatásvizsgálati lap 

 

Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításához. 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai 

nincsenek. 

 

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, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel 

való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   
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7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

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

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2015. február 24. 

                   Dr. Nagy Éva 

                jegyző 

 

 

Kláricz János polgármester: Megalkotta a Képviselő-testület a szervezeti és működési 

szabályzat módosítása elfogadásával a Szociális Bizottságot. A bizottság nem képviselő tagja 

Lengyel Magdolna jelen van, és kész a bizottsági eskü letételére.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Kérte Kláricz János polgármestert, hogy szíveskedjen az esküt 

előolvasni, az eskütétel idejére kérte, hogy álljanak fel.  

 

ESKÜTÉTEL 

 

Kláricz János polgármester előolvassa az esküt. 

Lengyel Magdolna a Szociális Bizottság nem képviselő tagja leteszi az esküt. 

 

„Én, Lengyel Magdolna, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Bucsa 

község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 

magyar nemzet javára gyakorlom. 

  

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte Lengyel Magdolnának a szíves megjelenést, ezzel 

az első napirendet lezárta. 

 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadása 

 

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

Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet 

megtárgyalását.  

 

A megváltozott  jogszabályi körülmények mellett már az előző napirendben említett keretek  

között képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni arról, hogy a szociális ellátásokat és egyéb 

segélyformákat milyen önkormányzati támogatás váltja fel.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A rendelettel kapcsolatosan az a kiegészítése lenne, hogy a köztemetés 

a szociális törvény szerint eddig polgármesteri hatáskörben volt, most viszont átkerült a 

képviselő-testület hatáskörébe. Az a javaslata, hogy a képviselő-testület gondolja át, hogy a 

köztemetést meghagyja-e a polgármester hatáskörébe. 
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Faluházi Sándor képviselő: Javasolja, hogy maradjon a köztemetés is polgármesteri 

hatáskörben.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A polgármester hatásköre a köztemetéssel kiegészül. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Felvetődhet az az eset, hogy év végéhez közeledve 

nagyobb összeg marad még a keretből, ekkor el kell azon gondolkodni, hogy mire használja 

fel az önkormányzat a pénzt.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ha nagyobb összeg marad év végéhez közeledve a keretből, akkorra 

körvonalazódik az a jogosulti kör, akik az év végén ismeretes keretre igényt nyújthatnak be. 

A szociális ügyintézőnek rálátása van erre, mindenképpen az lesz a meghatározó. Ha már 

tudják, hogy mennyi a keret, és milyen jogosulti kör az, aki kérelmet nyújthat be, előfordulhat 

az, hogy a rendeletet módosítani kell, jövedelemhatárt kell emelni, vagy csökkenteni.  

 

Juhász Sándor képviselő: A kérelem adatok a törvény szerint vannak határozva, vagy az 

önkormányzat alakította ki? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzat alakítja a rendeletet, annak a mellékletét is, a kérelem 

nyomtatványon nem szereplő adatok, egyéb információk a bizottsági tagok részére az 

előterjesztésből fognak kiderülni.  

 

Kláricz János polgármester: A szociális rendelettel kapcsolatosan összefoglalva elmondta, 

hogy a rendelet lefedi azokat a támogatási formákat, amelyek jelenleg is vannak az 

önkormányzatnál, közel hasonló összeggel. Az, hogy megszűnnek az ellátások nem igaz, nem 

szűnnek meg, csak átalakulnak. 

A rendelet nagyon jól előkészített anyag, évközben a pénzügyi ügyintéző, a szociális 

ügyintéző, a jegyző asszony és a Szociális Bizottság jól fognak együtt dolgozni.  

Ha a keret felől kell döntést hozni, vagy rendeletet kell módosítani, azt a képviselő-testület elé 

fogják terjeszteni.  

Nyilván nem fog az önkormányzat ebből a keretből visszafizetni az állam felé, még inkább – 

tehetősebb önkormányzatokról gondolja – hogy hozzátesznek ehhez a felhasználható 

összeghez. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés, hozzászólás még az önkormányzat által 

nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatosan?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendeletet.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

 Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról  

 

 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-

ában, 45. § (1) bekezdésében, 58/B § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.) általános részében használt rendelkezéseivel összhangban (pl. 

fogalmak, jövedelem, család, háztartás) meghatározza Bucsa Község Önkormányzata által 

biztosított települési támogatás formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének 

szabályait.  

2. § 

A rendelet hatálya 

 

E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) személyekre. 

 

3. § 

Általános rendelkezések 

 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott szociális 

feladat és hatáskörének gyakorlását első fokon a polgármesterre és a Szociális Bizottságra 

ruházza át, az alábbiak szerint: 

 

a) 8. § szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. § szerinti 

gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. § (1) 

bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben foglalt 

esetekben a polgármester jár el, 

 

b) a rendkívüli települési támogatás 10. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)-

bd)-be)-bf) alpontjában meghatározott esetekben a Szociális Bizottság jár el.  

 

(2) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 48.§ (1) bekezdésében 

meghatározott hatáskörének (köztemetés) gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át. 

             

4. § 

  

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet. 

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata: 
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a) szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése, 

b) a koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel 

kísérése, 

c) jelentősebb szociálpolitikai döntések véleményezése. 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

a) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (Bucsa) részéről egy fő köztisztviselő (szociális 

területről), akit a jegyző jelöl ki, 

b) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (székhely: 5510 

Dévaványa, Jéggyár u. 47.) telephelyeinek (5527 Bucsa, Kossuth utca 65., és Kossuth 

utca 63.) mindenkori koordinátora, 

c) Védőnői Szolgálat mindenkori védőnője, 

d) Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindenkori 

gyermekvédelmi felelőse 

5. § 

 

E rendelet alkalmazásában 

(1) jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak, 

(2) család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak, 

(3) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak, 

(4) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak. 

 

6. § 

 

Eljárási rendelkezések 

(1) Az e rendeletben meghatározott települési támogatás iránti kérelmeket a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal (Bucsa) szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani, a rendelet 1. 

számú melléklete szerinti formanyomtatványon. 

(2) A jövedelemről nyilatkozatot kell tenni és csatolni kell a kérelem benyújtását 

megelőző havi nettó jövedelmekről szóló igazolást. A jövedelemszámításnál irányadó 

időszak az Szt. 10. §-ának (2)-(3)- és (5) bekezdése szerint kerül megállapításra. 

(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv, amennyiben a jövedelemnyilatkozatban 

foglaltakat vitatja, környezettanulmány lefolytatását rendelheti el. 

(4) A települési támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról köteles 15 napon belül bejelentést tenni. Ha bejelentési 

kötelezettségét elmulasztja és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszi 

igénybe az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

(5) E rendelet alapján indított települési támogatási eljárás költség- és illetékmentes. 

(6) A települési támogatásról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a 

jogosult 

a) személyazonosító adatait 

b) lakó- vagy tartózkodási hely címét 

c) társadalombiztosítási azonosító jelét 

d) állampolgárságát 

e) települési támogatás megnevezését, jogcímét, összegét, a megállapításra, 

megszűnésére, vagy megszűntetésére vonatkozó adatokat 

f) az ellátás megállapítása során figyelembe vett egy főre jutó jövedelem összegét 

g) lakhatáshoz kapcsolódó támogatás esetén a szolgáltató általi azonosításhoz 

szükséges adatokat. 

(7) A havi rendszeres települési támogatás összegének változásáról minden évben a 

Képviselő-testület dönt. A támogatás összegének változása esetén, a támogatást új 
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összegben a változást követő hónap 1. napjától kell folyósítani, és erről külön 

határozatot nem kell hozni. 

(8) Ha a havi rendszeres települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve 

a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben folyósítani kell, de a támogatás 

további folyósítását meg kell szűntetni. 

 

7. § 

 

A települési támogatás formái 

 

(1) pénzbeli támogatás 

a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás 

c) rendkívüli települési támogatás 

(2) természetben is nyújtható támogatás 

a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (a támogatás összege a közüzemi 

szolgáltató részére történő átutalással) 

b) rendkívüli települési támogatás (Erzsébet-utalvány, tüzelő, tankönyv- és 

tanszervásárlás, gyermekintézmények térítési díjának kifizetése stb.) 

 

8. § 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

 

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtható támogatás, a 

háztartás tagjai által lakott lakásra, vagy nem lakás céljáró szolgáló helyiségre 

vonatkozóan. 

(2) A háztartás tagjai közül csak egy személy kérheti a támogatás megállapítását.  

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében szociálisan rászoruló az, 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

b) az áram-gáz-víz számla kérelem benyújtását megelőző havi kiadása alapján 

számított kiadás összege a háztartás havi összjövedelmének 10 %-át eléri, vagy 

meghaladja. Ha a lakásban nincs gázfűtés, vagy a fűtés gázzal és vegyes tüzeléssel 

történik, nyilatkozni kell a tüzelő havi összegére vonatkozóan. 

c) A támogatás összege havi 5.000 Ft 

d) A jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, egy évre állapítható 

meg. 

e) A folyósítás havonta, utólagosan, minden hónap 5. napjáig történik. 

(4) Azon háztartások: 

a) ahol előrefizetős mérő van felszerelve a támogatást csak természetbeni 

támogatásként kaphatják, a támogatási összegnek a szolgáltató részére történő 

átutalásával. 

b) ahol nincs előrefizetős mérő felszerelve, nyilatkozhatnak a támogatás pénzbeli, 

vagy természetbeni támogatásként történő megállapítására vonatkozóan. 

Természetbeni támogatás esetén a nyilatkozatnak tartalmazni kell a választott 

szolgáltató megnevezését (áram-gáz-víz szolgáltató). 
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9. § 

 

Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás 

 

(1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás nyújtható annak a 

szociálisan rászoruló személynek 

a)  akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

b) a rendszeres havi gyógyszerköltségének mértéke a kérelem benyújtását megelőző 

három hónapban elérte, vagy meghaladta az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át, és 

c) az illetékes járási hivatal igazolása alapján sem az alanyi jogú, sem a normatív 

alapú közgyógyellátásra jogosultak nyilvántartásában nem szerepel. 

(2) A rendszeres havi gyógyszerköltséget a háziorvos által kiállított igazolással kell 

igazolni. 

(3) A támogatás havi összege 6.000 Ft. 

(4) A jogosultság megállapítása egy évre történik, a jogosultság kezdő időpontja a 

megállapító határozat dátumát követő hónap 1. napja. 

(5) A támogatás kifizetése havonta, utólagosan, minden hónap 5. napjáig történik.  

 

10. § 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, valamint időszakosan, 

vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek, feltéve, hogy a kérelmező családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 140 %-át, és 

a) önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni, illetve a gyermek (ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 

szorulnak, vagy 

b) alkalmanként jelentkező alább felsorolt nem várt többletkiadások miatt anyagi 

segítségre szorulnak, 

ba) betegség,  

bb) haláleset, 

bc) elemi kár bekövetkezése, 

bd) gyermek fogadásának előkészítéséhez, illetve válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartása érdekében, 

be) iskoláztatás biztosítása, 

bf) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, és a gyermek 

családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások. 

 

(2) A rendkívüli települési támogatás kérelemben foglalt indokait a megfelelő igazolással 

igazolni kell. 

(3) A rendkívüli települési támogatás lehet: 

a) eseti jellegű, évente legfeljebb három alkalommal kérelmezhető (pénzbeli, vagy 

természetbeni) 

b) pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön, 

kizárólag temetési költségre, vagy közüzemi szolgáltatások visszakötésére 
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(pénzbeli). Kérelmet akkor lehet benyújtani, ha a korábban felvett kölcsön 

maradéktalanul visszafizetésre került.  

(4) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként 

a) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 15.000 Ft, 

b) elemi kár bekövetkezése miatt 30.000 Ft, 

c) az egyéb (1) bekezdés a) pontjába, valamint az (1) bekezdés b) pontjának ba)-bd)-

be)-bf) alpontjába tartozó eseményeknél az összeg 4.000- és 15.000 Ft között 

lehet, de a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

(5) A pénzbeli támogatásként megállapított eseti jellegű rendkívüli települési támogatás – 

kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén 

megállapított eseti jellegű támogatás – kifizetése történhet: 

a) a jogosult részére, vagy 

b)  a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely 

(Bucsa) családgondozója részére. Ebben az esetben a támogatás felhasználásáról a 

családgondozó a felhasználást követő 8 napon belül számlával köteles elszámolni. 

(6) Temetési költségre kölcsön formájában rendkívüli települési támogatást 

a)  legfeljebb egy hozzátartozó igényelhet, aki az eltemettetésről gondoskodik - 

függetlenül attól, hogy eseti jellegű támogatást is igényelt – és erről a nevére 

kiállított számlát is csatolja.  

b) a megállapított kölcsön maximális összege 50.000.- Ft lehet 

c) a kölcsön legfeljebb egy évre adható, a szerződés megkötésére a polgármester és a 

jegyző jogosult. 

(7) Közüzemi szolgáltatások (áram-víz-gáz) visszakötésére abban az esetben adható a 

kölcsön, ha 

a)  a visszakötés a hálózat korszerűsítését, vagy a teljes cseréjének többletköltségét     

vonja maga után és a kérelmező családjában kiskorú gyermeket nevelnek és a 

gyermek (-ek) gyermekvédelmi kedvezményre jogosul (-tak), 

b) a kölcsön maximális összege a visszakötés költségeinek 50 %-a lehet, 

c) a kölcsön összege a szolgáltató részére kerül kifizetésre, a szolgáltatás visszaállítása 

után, amennyiben a kérelmező a költség ráeső részét megfizette, 

d) a közüzemi szolgáltatások visszakötésére irányuló kérelemhez csatolni kell: 

            - a költségeket alátámasztó, a szolgáltató által kiadott igazolást, vagy árajánlatot, 

            - a kérelmező és a gyermek (-ek) lakcímigazolványának fénymásolatát, 

            - gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat   

 fénymásolatát, vagy igazolást 

e) közüzemi szolgáltatások visszakötésére megállapított kölcsön legfeljebb egy évre 

adható, a kölcsönszerződés megkötésére a polgármester és a jegyző jogosult.   

 

11. § 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők támogatása 

 

(1) A polgármester a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez természetbeni 

támogatást nyújthat. 

(2) A támogatás összege az igénybe vevő mindenkori napi térítési díjának 70 %-a. 

(3) A természetbeni ellátást a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény (Dévaványa) telephelyként működő Idősek klubjában (5527 Bucsa, Kossuth 

utca 63. szám) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személyre lehet 

megállapítani. 
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(4) A támogatás megállapításához a szolgáltatást nyújtó intézmény havonta az ellátást 

igénybe vevő személyekről kimutatást küld, mellékelve a rászorultságot igazoló 

dokumentumokat, 

(5) A kimutatás alapján a polgármester egy határozatban rendelkezik a támogatás havi 

összegének megállapításáról és a szolgáltatást nyújtó intézmény részére a tárgyhót követő 

5. napjáig történő utalásáról. 

 

12. § 

Szociális alapszolgáltatások 

 

(1) Bucsa község Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében tartozó szociális 

alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti ellátást a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 

által létrehozott önálló intézmény útján látja el. 

Az intézmény neve: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény 

Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. 

A szociális alapszolgáltatások ellátását az intézmény, feladat ellátási szerződéssel 

biztosítja. 

(2) Szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e) nappali ellátás (Idősek Klubja) 

(3) Az étkeztetés térítési díját Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete minden 

évben külön rendeletben szabályozza, és a szolgáltatás térítési díjának megfizetése az 

ellátást biztosító intézmény által közölt adatok alapján számlázással történik. 

(4) A szociális alapszolgáltatások igénybevételéről, és a személyi térítési díjak 

megállapításáról a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyerekjóléti Intézmény 

(5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47.) vezető dönt. 

 

13. §. 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet, és a módosításáról szóló 6/2014.(III.20.) 

önkormányzati rendelet.  

 

Bucsa, 2015. február 24. 

 

                                 Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva 

                                 polgármester                                                      jegyző 

 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2015. február 25. 

 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                            jegyző 
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           1. melléklet 

K É R E L E M 

települési támogatás iránt 

 

I. 

Kérelmezőre vonatkozó általános rész 

 

 

Név: .............................................................................................................................. 

Születési név:..……………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ....................................................................................................... 

Anyja neve: ................................................................................................................... 

Lakcíme: ....................................................................................................................... 

TAJ száma:…………………………………………………………………………… 

 

 

A háztartásban, vagy a családban a kérelmezővel együtt élők száma:.....................fő 

 

név, születési név születési hely, idő anyja neve TAJ száma 

    

    

    

    

    

    

    

 

A kért települési támogatás megjelölése (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

 

(1) lakhatáshoz kapcsolódó  

(2) gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó  

(3) rendkívüli települési támogatás, ezen belül milyen indok alapján 

a) önmagam, vagy családom létfenntartásáról más módon nem tudok gondoskodni, 

illetve a gyermekek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulunk 

b) alkalmanként jelentkező alább felsorolt nem várt többletkiadások miatt anyagi 

segítségre szorulunk, 

ba) betegség,  

bb) haláleset, 

bc) elemi kár bekövetkezése, 

bd) gyermek fogadásának előkészítéséhez, illetve válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartása érdekében, 

be) iskoláztatás biztosítása, 

bf) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, és a gyermek családba 
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való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, 

 

Rendkívüli települési támogatás esetén, a kérelem (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!) 

 

- eseti jellegű támogatásra 

- kölcsönre 

 vonatkozik. 

Kölcsön esetén a kérelmező 

Adóazonosító száma:…………………………………………………………………..……. 

Elhunythoz való hozzátartozói kapcsolata:…………………………………………….…… 

 

II. 

Jövedelmi adatok 

 

a jövedelem típusa kérelmező 
a kérelmezővel közös háztartásban, vagy a családban élő 

további személyek 

munkaviszonyból és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

    

vállalkozásból 

    

gyermekgondozási 

támogatás 

    

nyugellátás 

    

önkormányzat, járási 

hivatal, munkaügyi 

szerv által folyósított 

    

egyéb jövedelem 

    

összes jövedelem 
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III. 

Lakhatáshoz kapcsolódó kérelem esetén 

 

Nyilatkozatok 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

1) a kérelemmel érintett lakásban előrefizetős mérő  

működik 

nem működik 

 

a) ha működik a szolgáltató megnevezése:……………………………………… 

A szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatok: 

Áramszolgáltató esetén: 

szerződéses folyószámlaszám:………………………………………………………… 

szerződésszám:………………………………………………………………………... 

STS szám:……………………………………………………………………………… 

Gázszolgáltató esetén: 

fogyasztó azonosító:………………………………………………………………….. 

fogyasztási hely azonosító:…………………………………………………………… 

b) ha nem működik a támogatás megállapítását 

pénzben 

természetben kérem. 

 

Ha természetben a szolgáltató megnevezése……………………………………..  

      A szolgáltató általi azonosításhoz szükséges adatok: 

Áramszolgáltató esetén: 

szerződéses-folyószámlaszám:………………………………………………………. 

szerződésszám:……………………………………………………………………… 

Gázszolgáltató esetén: 

fogyasztó azonosító:……………………………………………………………….. 

fogyasztási hely azonosító:………………………………………………………… 

 

Az általam lakott lakásban  

- csak gázfűtés van 

- csak vegyes tüzelésű fűtés van 

- gáz és vegyes tüzelésű fűtés van 

Csak vegyes tüzelésű fűtés, vagy gáz és vegyes tüzelésű fűtés esetén, a gázon kívüli havi 

tüzelő összege:………………………………Ft 
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IV. 

Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó kérelem esetén 

 

Igazolás a rendszeres gyógyszerköltségről 

(A háziorvos tölti ki!) 

Alulírott Háziorvos igazolom, hogy a fenti kérelmező rendszeres havi gyógyszerköltségének 

mértéke a kérelem benyújtását megelőző három hónapban 

 

………………………………………………hónap……………………………………Ft 

………………………………………………hónap……………………………………Ft 

………………………………………………hónap……………………………………Ft 

volt. 

A kérelem benyújtásának időpontja: 2015………………………………….hónap. 

 

Az igazolást a kérelmező gyógyszer-kiadásainak viseléséhez kapcsolódó települési támogatás 

iránti kérelméhez adtam ki, az általam vezetett nyilvántartás alapján. 

 

Bucsa,…………………………… 

 

P.H. 

 

                                                                                ……………………………………….. 

                                                                                                háziorvos aláírása 

 

V. 

Rendkívüli települési támogatás esetén 

 

Kérelem indoklása: 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelemre vonatkozó indokot a megfelelő igazolás csatolásával igazolni kell! 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek, 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok környezettanulmány által 

ellenőrizhetőek. 



 25 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

A kérelemhez csatolom, a szükséges igazolásokat. 

Bucsa,..........................................    

 

                                                                               …………………………………… 

       aláírás 

Hatásvizsgálati lap 

 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról 

szóló rendelet megalkotásához 

 

1. Társadalmi hatások 

 A rendelet a rászorultság megítélését a korábbiakhoz hasonló, szinte azonos 

jövedelemhatárokhoz alakítja valamennyi támogatási forma esetében. Ennek következtében 

várhatóan csökkenni nem fog a támogatható személyek száma. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Az állami finanszírozás ismeretében várhatóan saját erő igénybevétele nem lesz szükséges. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

 Az önkormányzat a gyógyszertámogatással továbbra is biztosítja a rászorulóknak az egészség 

megőrzését vagy helyreállítását. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel 

való összhang biztosítása érdekében, 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, 2015. február 24. 

            

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat 

módosítása elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítása elfogadását. 

A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa 

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése előirányzat módosítását.  

A felmerült kérdések a Gazdasági Bizottsági ülésen megválaszolásra kerültek. Kiemelné, 

hogy az eredeti előirányzathoz képest egy nagy fokú költségvetési főösszeg módosulása 

történt amiatt, hogy a KEOP szennyvízberuházás még nem valósult meg. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a napirendhez kapcsolódóan kérdés, 

hozzászólása?   

 

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

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

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015.(II.25) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire tekintettel, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

Gazdasági Bizottság 1/2015.(II.24.) jóváhagyó határozata alapján Bucsa Község 

Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletét az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati 

rendelet (Továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az önkormányzat 2014. évi konszolidált költségvetése 

3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 

 

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 1 090 165 ezer Ft 

 

                     ezen belül: 405 395 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, 

                                        23 739 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 

                                        47 048 ezer Ft Működési bevétellel, 
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                                         3 022 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, 

                                     429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, 

                                     181 922 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.” 

 

(2) Az Ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4.§ 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 

 

(1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 1 090 165 ezer Ft 

 

                     ezen belül: 204 750 ezer Ft Személyi juttatással, 

                                        37 103 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                                      121 119 ezer Ft Dologi kiadással, 

                                        49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

                                        88 426 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

                                      425 402 ezer Ft Beruházási kiadásokkal, 

                                          4 750 ezer Ft Felújítási kiadásokkal, 

                                     158 968 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.” 

 

(3) Az Ör. 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az önkormányzat 2014. évi költségvetése 

7. §. 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését: 

 

a)  1 042 121 ezer Ft bevétellel és ezen belül 

 

                     ezen belül: 401 663 ezer Ft Működési célú támogatás ÁHT-on belülről, 

                                        23 706 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 

                                        47 048 ezer Ft Működési bevétellel, 

                                         2 952 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszközzel, 

                                     429 039 ezer Ft Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről, 

                                     137 713 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 

 

b)  1 042 121 ezer Ft kiadással és ezen belül: 

                                      169 525 ezer Ft Személyi juttatással, 

                                        27 498 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                                      117 905 ezer Ft Dologi kiadással, 

                                        49 647 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

                                        88 426 ezer Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

                                       425 402 ezer Ft Beruházási kiadásokkal, 

                                          4 750 ezer Ft Felújítási kiadásokkal, 

                                       158 968 ezer Ft Finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.” 

 

(4) Az Ör. 9.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi költségvetése 
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9.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését: 

 

a) 48 044 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                           3 732 ezer Ft Működési célú támogatások ÁHT-on belülről bevétellel, 

                                33 ezer Ft Közhatalmi bevétellel, 

                                  70 ezer Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről bevétellel 

                          1 337 ezer Ft Maradvány igénybevétellel 

                        42 872 ezer Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg 

 

b) 48 044 ezer Ft kiadással, és ezen belül 

                             35 225 ezer Ft Személyi juttatással, 

                               9 605 ezer Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                               3 214 ezer Ft Dologi kiadással állapítja meg.” 

 

(5) Az Ör. 1-12. melléklete helyébe, e rendelet 1-12. melléklete lép. 

 

2.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2015. február 24. 

 

 

                   Kláricz János                                                     Dr. Nagy Éva 

                   polgármester                                                           jegyző 

 

Khirdetve: Bucsa, 2015. február 25. 

    

                                                                                          Dr. Nagy Éva 

                                                                                               jegyző       

 

 

4. napirendi pont: Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, 

köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat 

rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

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

közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2015.(VI.07.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 

Képviselői javaslatra, illetve felvetésre a piaci helyjeggyel és a mozgó árusokkal 

kapcsolatosan készült el a jegyző asszony által egy javaslat egy munkaanyag  a közterület 

díjak felülvizsgálatával kapcsolatosan. 
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A rendelet módosítása felől meg is nyitná a vitát, és kéri, hogy mondják el a képviselők 

véleményeiket. 

 

Kiemelte még, hogy az önkormányzat tapasztalata útján alakította ki azokat a tételeket, 

amelyek a falunapi árusítással kapcsolatosak, valamint a falunapon megjelenő vidámpark, 

légvár, céllövölde közterület foglalására szólnak. Saját áramlekötéssel szoktak megjelenni.  

A cirkusz esetében alkalomra szól a közterület díj megfizetésének szabálya, ami kb. egy hét 

időtartamot jelenthet. 

A 20 négyzetméter alatti és feletti árusító kategória azt jelenti, hogy kisebb, vagy nagyobb 

területet elfoglalva árusít valaki a falunapon. Régebben ez egységes volt, mostanra ez egy 

bővülést is jelent a falunapi árusítások során. 

A hirdető tábla nem annyira jellemző a községben, de van néhány, és eddig szabályozva volt 

 

Faluházi Sándor képviselő: A gépjármű parkolás elég magas áron szabott.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy volt arra példa, hogy kamion parkolt 

a piactérre, és ott szerette volna tölteni a pihenőidejét. A parkolással azonban zavarta a 

szombati piaci nap megszokott rendjét.  

A piac tér előtti területen egy táblával is kell majd jelezni, hogy ne parkoljanak arra a helyre. 

Érthető, ha valaki a községben parkol, mert a munkaeszközét helyezi el, és a kamionos is 

szeretné a gépjárművét olyan helyen hagyni, ahol biztonságban van, nem hagyhatja a 

községen kívül, hiszen a sofőr a rábízott járműért felelősséggel tartozik.  

Mégis nem feltétlenül a parkban kellene elhelyezni a kocsit. Meg kell keresni azt a középutat, 

amivel a díjszabás is eléri a célját.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Hamarosan, ha megkezdődik a szennyvízberuházás biztosan nem 

könnyű akárhol parkolni. 

 

Kláricz János polgármester: Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy szabályok vannak, az 

önkormányzat rendeletének az a célja, hogy a kirívó eseteket kezelni tudják.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Egyetért azzal, hogy ha valaki a parkban parkol, akkor nehéz 

közlekedni mellette, és balesetveszélyes is. Ezzel később foglalkozni kell. 

 

Kláricz János polgármester: A jelenlegi KRESZ szabályok szerint nem tilos a parkban 

parkolni, de ha egy táblát helyeznek ki, akkor már tudnak arra hivatkozni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A játszótérről távozó biciklis gyerekekre is figyelni kell az 

autósoknak. 

 

Kláricz János polgármester: Nem az a cél, hogy a közterület használati díjakat felemeljék, 

hanem a felülvizsgálat volt a cél, és az, hogy a pontosabb szabályozásnak ez a rendelet szolgál 

alapul. 

Jelzéssel fog élni azon parkoló járművek tulajdonosainak, akik a közlekedés biztonságát 

zavarják. 

   

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a 

képviselőknek?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa közigazgatási területének 

környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a 

közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

 Bucsa Község Önkormányzata  

Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom 

és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 2. 5. 11. 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bucsa 

közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend 

biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005. (VI.07.) önkormányzati 

rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

 

1.§ 

 

(1) A Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a 

köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 

13/2005. (VI.07.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2015. február 24. 

 

 

                      Kláricz János                                                           Dr. Nagy Éva 

                       polgármester                                                                 jegyző 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2015. február 25. 

 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

 Bucsa és környéke környezetvédelméről, köztisztaságáról, a közterület használat 

rendjéről szóló rendelethez 

Közterület használati díjak mértéke (nettó értékek, az ÁFA-t nem tartalmazzák) 

  

 

1. Piac területén árusítás céljából asztalnál, gépkocsiból és egyéb területen egységesen  

                                                                                                             120.- Ft + ÁFA /m
2
/nap 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Közterületbe 50 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, 

közterületen elhelyezett ideiglenes reklámtábla                                    160.- Ft + ÁFA /m
2
/hó    

___________________________________________________________________________ 

3.Hirdető tábla elhelyezése                                                                    240.- Ft + ÁFA /m
2
/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Árusító és egyéb fülke elhelyezése közterületen  (ideiglenesen)       120.- Ft + ÁFA /m
2
/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Falunapon történő árusítás:         

      20 m
2
 –ig       5.000.- Ft + ÁFA                                                     

                                                 20 m
2
 fölött                                                 8.000.- Ft+ ÁFA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Alkalmi és mozgóárusítás, mozgóbolt (alkalomszerű):                         5.000.- Ft+ÁFA/nap 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Mutatványos tevékenység, cirkusz:                        35.000.- Ft+ÁFA/alkalom  (max. 7. nap) 

 forgó, körhinta, légvár                                               25.000.- Ft + ÁFA/alkalom (max. 7.nap) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Vendéglátó-ipari előkertnek,  

IV. 01- X.31. közötti időszakban                                                            80.- Ft + ÁFA /m
2
/hó 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Közterületen lévő más tulajdonában álló ingatlan(felépítmény)területének bérlete: 

                                                                                                                 80.- Ft+ÁFA/m
2
/hó                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Gépjármű közterületen történő elhelyezése, parkírozása                  800,-Ft + ÁFA /m
2
/nap     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Építési munkával kapcsolatos állvány, anyag, törmelék, konténer elhelyezése:                   

                                                                                                                160 .- t + ÁFA /m
2
/nap 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Belterületi közterületek  haszonbérlete, kaszáló, legelő céljára          5.- Ft + ÁFA/m
2
/év 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A fent meghatározott közterület használati díjak kizárólag a bérlet díját tartalmazzák, a 

használathoz kapcsolódó további költségeket (pl. rezsi díj, energia felhasználást) a bérleti 

díjon felül köteles megfizetni az azt igénybe vevő. 

 

A bérleti díjakat pénztári órákban az önkormányzat házipénztárában, vagy átutalással az 

önkormányzat 54000117-11031215-0000000 számlaszámára kell megfizetni az igénybevételt 

megelőzően. 
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Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása fogalmazható meg, 

mint legfontosabb társadalmi hatás. A település iparűzési adó fizetésére kötelezett lakosai 

hátrányt szenvedtek a településre alkalmi jelleggel és mozgóárusítás céljából érkezőkkel 

szemben. A rendeletmódosítás bevezetve az új díjfizetési kategóriát ezt hivatott kiküszöbölni. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai vannak. 

Az önkormányzat saját bevételeit hivatott növelni a közterület használati díjak emelésével és 

kiterjesztésével. 

 

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, a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel 

való összhang biztosítása érdekében, 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, 2015. február 24. 

                                                                                                                   Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 

 

5. napirendi pont: Döntés a műfüves labdarúgó pálya használati díjának 

meghatározásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a döntést a műfüves 

labdarúgó pálya használati díjának meghatározásáról.  

Az előterjesztéshez a képviselők részére megismerésre átadta a Magyar Labdarúgó 

Szövetséggel megkötött Megállapodást.  
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Előzetes kalkulációkat végeztek, és 2.000 Ft/óra használati díj megszabását javasolja, de ezt 

az összeget bruttó összegként javasolja, tehát a nettó összeg: 1.575 Ft+áfa/óra 

 

Ha az öltöző használatát is igénybe kívánja venni valaki, akkor annak díját óránként 1.000 Ft 

összegben javasolja meghatározni. Ezt az összeget is bruttó összegként érti, tehát az öltöző 

használatának díja 787 Ft +Áfa/óra.  

Az öltöző használatakor az elhasznált rezsi költségét szeretnék megtéríttetni, úgymint 

villamos energia, víz. 

A pálya villamos energia ellátása, világítása óránként 170 Ft körüli összeg. A díjak 

beszedésével azt szeretné elérni az önkormányzat, hogy a költségekre elegendő legyenek, és 

egy bizonyos fokú tartalékot is képezzenek arra a kötelezettségre, ami az MLSZ-szel 

megkötött megállapodás tartalma szerint a pálya granuláttal való utántöltésére. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy sor kerül a pálya szélén parkoló kialakítására 

is? 

 

Kláricz János polgármester: Az öltöző környéknek rendbetétele, parkoló kialakítása fog még 

megtörténni az önkormányzat rendelkezésére álló térkövek, szegélykövek felhasználásával, 

továbbá a közfoglalkoztatási tervben szerepel az öltöző mosdó helyiség teljes elkészítése, 

befejezése. Ahogy az idő engedi hozzákezdenem a munkálatokhoz. 

 

A javaslata tehát a pálya használatára bruttó 2.000 Ft/óra, az ötöző használatára bruttó 1.000 

Ft/óra. Ebből kellő bevétele fog származni az önkormányzatnak, a pálya üzemeltetése egész 

éves feladat. A feladattal olyan munkatársakat bíztak meg, akik időbeosztás szerint végzik a 

feladatukat, valamint a kispálya használatára is van egy időbeosztási terv. Ennek a részleteit a 

pénzügyi ügyintéző a pénzügyi szabályok szerint összehangolja.  

Megemlíti még, hogy az önkormányzat közbiztonsági pályázatában van egy darab kamera, 

amely a sportpálya megfigyelésére fog elkészülni. 

A későbbiekben, ha a kamerák felszerelésre kerülnek, akkor egy szabályzat is fog készülni a 

rendszerrel kapcsolatosan.   

 

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

labdarúgó pálya használati díjának meghatározásával kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a műfüves labdarúgó pálya bérleti díjának 

meghatározását 1.575 Ft/óra+áfa összegben, a sportöltöző használatát pedig 787 Ft/óra + áfa 

összegben. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

   15/2015(II.24.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a műfüves labdarúgó pálya használati díjának meghatározásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a műfüves labdarúgó pálya bérleti díját 

1.575 Ft/óra+Áfa bérleti díj összegben, a sportöltöző használatát pedig 787 Ft/óra + Áfa 

bérleti díjban határozza meg 2015. március 1. napjától. A közoktatási intézmények számára 

ingyenesen biztosítja a használatot. 

Határidő: 2015. március 1. 

Felelős: Kláricz János polgármester 
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6. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot a polgármester 

szabadságolási ütemtervének elfogadását.  

 

Az előterjesztés szerint javasolja a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadását. A 

határozat meghozatalára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

VII/A. fejezet 225/C. § értelmében az előterjesztés szerinti részletezése ad magyarázatot.  

  

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

szabadságolási ütemtervével kapcsolatosan?  

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a polgármester szabadságolási ütemtervét. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

16/2015.(II.24.) Képviselő-testületi határozat 

A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervét 

az alábbiak szerint jóváhagyja. 

 

Szabadság kezdete Szabadság vége Igénybe vett napok száma 

2015.05.11. 2015.05.22. 10 

2015.06.15. 2015.06.19. 5 

2015.07.06. 2015.07.10. 5 

2015.07.20. 2015.07.24. 5 

2015.08.03. 2015.08.14. 10 

2015.12.28. 2015.12.31 4 

Mindösszesen: 39 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

7. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a bejelentéseket. 

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait is, a Gazdasági Bizottsági ülésen már elhangzott, hogy 

a NAV áfa ellenőrzést tart önkormányzatnál a 2014. évet illetően. Ennek a fő célja az, hogy a 

KEOP-os szennyvízberuházás miatt van egy közel tízmillió forintos áfa visszaigénylése az 

önkormányzatnak. Valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan volt az önkormányzatnak egy 

módosítása, így ezt a két területet ellenőrzés alá vonta a NAV. A nagyobb tételű áfa 

visszaigénylések után általában lehet arra számítani, hogy azt követően ellenőrzés van. 

Ez a vizsgálat kb a felénél tart, az eredményéről a képviselők tájékoztatást fognak kapni.  
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Szintén a KEOP-os szennyvízberuházással kapcsolatosan van híre arról, hogy az önkormányzat 

kérelmét a többletforrás bevonásával kapcsolatosan elfogadták, támogatásra javasolták, 

hamarosan meg is lesz a kormányhatározat. Ez abból a szempontból fontos, hogy a hamarosan 

lezáródó közbeszerzési eljárás eredményét követően a szerződés kötésre csak a forrás 

rendelkezésre állásával valósulhat meg. Ha a többletforrás nem állt volna rendelkezésre, akkor 

nem állt volna fenn az a jogi helyzet, hogy a szennyvíztisztítóra lezáruló közbeszerzési eljárást 

követő szerződést az önkormányzat megköthesse. 

 

Az elmúlt héten pénteken a mérnök kiadta a hálózat és a lakás bekötésekre vonatkozó 

engedélyt. A tervdokumentációkat megkapta az önkormányzat, azokat a képviselők is 

megtekinthetik. Majdnem mindenhol eltérő helyen fog a nyomvonal elhelyezkedni, de aki 

szeretné megtekinteni a terveket arra van lehetőség.  

 

A közmeghallgatás tervezett időpontja 2015. március 6-án (pénteken) este 17,00 órakor kerülne 

megtartásra. A meghívó a képviselők részére megküldésre került, a lakosság tájékoztatása is 

megtörtént. 

 

A következő testületi ülésen fogják az önkormányzat 2015. évi költségvetését megtárgyalni, és 

elfogadni.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy az orvosi állás meghirdetésével kapcsolatosan 

milyen lépések történtek, hol került meghirdetésre az állás, az Egészségügyi Közlönyben is? 

 

Kláricz János polgármester: Az álláshely meghirdetésre került, helyben, a honlapon, Karcagon, 

közlönyben még nem. Pályázat benyújtása még nem történt, megkeresések, érdeklődések 

voltak.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2015. január és február hónapban a Serester Eü. Bt-vel, míg 

március hónap 1. napjától a Serester doktor úrral történt megbízási szerződés alapján kerül 

ellátásra a feladat. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Megbízási szerződés megkötése előtt a feltételeket természetesen 

megvizsgálták és utánanéztek annak, hogy lehetséges-e így a feladat ellátása.  

 

Kláricz János polgármester: A doktor úr a praxisát eladásra hirdeti, az önkormányzat viszont 

egy üres álláshelyet hirdet. Az önkormányzat úgy tervez, hogy ez év júniusáig kötött szerződést 

a doktor úrral.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan önkormányzat által történő 

megvásárlását javasolta az elmúlt ülésen, mi a véleménye erről a képviselő társaknak? 

 

Kláricz János polgármester: Egyetért azzal a részével, hogy az ingatlan a községben központi 

helyen van, de tisztában kell lenni az anyagi oldalával is.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Amikor érdeklődött, akkor hárommillió forintban határozták meg 

a vételárat, de azóta már albérletként adták ki a tulajdonosok az ingatlant. 

Ha az említett árból engednének még a tulajdonosok, és talán 2,5 millió forintban 

megegyeznének, javasolná a megvásárlását.  

Azt a szempontot tartaná a legfontosabbnak, hogy azok az épületek sorban egymás mellett az 

önkormányzat tulajdonába kerülhetnének. Valamikor a 90-es években a régi mozi és a könyvtár 

épülete is a katolikus egyház kezében volt, akkor vásárolta vissza az önkormányzat az épületet. 
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Továbbra is úgy gondolkodna, hogy nem hagyná más kézbe jutni az ingatlant, mint az 

önkormányzat kezébe. 

 

Kláricz János polgármester: A legközelebbi testületi ülésen, a költségvetés tárgyalása után 

láthatják, hogy hová tudnák ezt a költséget betervezni. Az ingatlan árak olyan alacsonyan 

vannak, még ha befektetési szándékkal is, de jól indokolható a vásárlás szándéka. Az ingatlan 

jó helyen van, az önkormányzat jó pozícióba kerülhet.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az Mötv. 91. §. (7) bekezdése szerint polgármester úrnak a 

megválasztásától számított 6 hónapon belül programot kell ismertetnie, ez az időpont április 

11-én letelik. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöni a figyelem felhívást, és ezen időpontot megelőzően a 

polgármesteri programot ismertetni fogja.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A képviselők kaptak egy meghívót a 2015. március 6-án pénteken 

tartandó nyilvános testületi ülésre, amely közmeghallgatás. A másik értesítésen, amely 

közmeghallgatásról szól már nem szerepel rajta a testületi ülés. 

Ha viszont ez testületi ülés, és van benne három napirendi pont, igen komoly három, akkor a 

testület tárgyalja meg, és ez 17,00 órától 20,00 óráig el fog tartani.  

Nem szeretné azonban, ha a képviselők úgy foglalnának helyet a főasztalnál, hogy végül nem 

szólnak, csak a polgármester úr beszélne.  

Megkérdezi, hogy kinek mi a véleménye erről. Ha mindannyian hozzászólnak a képviselők, 

akkor nagyon eltelik az idő.  

A tavalyi ülésen a képviselők hozzászóltak, tájékoztatást adtak a munkájukról. Szeretné 

megkérdezni a polgármester urat, a képviselőket, hogy mi a véleményük.  

A közmeghallgatáson résztvevő embereket szeretné megtisztelni azzal, hogy a polgármester úr 

adjon félórás tájékoztatást a 2015. évi költségvetésről és adja meg a szót a lakosoknak, és kérje 

a véleményüket. Hiszen a lakosok hozzászólásaiból lehet építkezni, és a munkája során 

felhasználja. Ezért üti ez a két meghívó lélekben egymást, jogilag teljesen rendben van. 

Mi a képviselők véleménye? 

 

Faluházi Sándor képviselő: A közmeghallgatáson általában a polgármester úr beszámolója, 

tájékoztatása hangzik el. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ha testületi ülést tartanak, akkor azt olyan formában kellene 

tartani, azonban a lakosokat kellene megtisztelni azzal, hogy szót kapnak. 

 

Kláricz János polgármester: A közmeghallgatás jogi formája testületi ülés. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez a képviselőknek tűnhet így, és azért van a kettősség érzetük, mert a 

meghívót a polgármester úrnak és a képviselőknek küldték ki, a lakosoknak pedig az értesítést 

a közmeghallgatásról. Pontosan emiatt a lakosság irányába szóló értesítésen nem a testületi 

ülésre helyezték a hangsúlyt, azonban ez a közmeghallgatás testületi ülésként kerül 

jegyzőkönyvezésre, és számítanak minden képviselőre. 

Egyébként benne van az Mötv.-ben is, hogy évente egyszer a képviselő-testületi tagok is 

beszámolnak a munkájukról, és ezt tehetik a közmeghallgatás keretében, míg most napirendi 

pontként nem tették bele ezt, mert még a megválasztásuk óta fél év sem telt el, talán még nem 

tudnak egy aktív beszámolót készíteni.  

Kláricz János polgármester: Arra utal Földesi Györgyné képviselő, hogy olyan vitazajló 
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testületi ülésre nem gondolnak, és ha itt most megegyeznek, akkor az első három napirendi 

pontot, mint beszámoló jelleggel fogja a lakosok számára előadni, és amikor lakossági 

észrevétel lesz, a képviselők is megnyilvánulhatnak. 

Volt rá példa, hogy közmeghallgatás keretében fogadta el a képviselő-testület a költségvetést.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Formailag is javasolná, hogy a közmeghallgatására kerüljön 

nagyobb hangsúly.  

 

Kláricz János polgármester: Megértette a felvetést, egyet is ért vele. 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 17,30 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                             jegyző  

 

 

  

 

                       Komroczkiné Nagy Edit 

                       jegyzőkönyvvezető 


