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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

295-6/2020. ikt.sz. 

6. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-én (csütörtökön) 

délután 14,15 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs, 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs, Kiss Andrásné adóügyi vezető főtanácsos, 

Szalai Zoltán rendőr ezredes kapitányságvezető és Kondacs Zsolt tű. alezredes megbízott 

kirendeltség-vezető. 

 

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

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatársat, 

Szalai Zoltán rendőr ezredes kapitányságvezetőt, Kondacs Zsolt tű. alezredes megbízott 

kirendeltség-vezetőt. 

 

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

részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hiányzik 1 fő képviselő. 

 

A határozathozatalban részt vesz 6 fő. 

Ismertette a napirendi pontokat:  

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.25.) 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató 

megtárgyalása és elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadás megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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5./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása megtárgyalása 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadási rendelete megalkotása   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Tájékoztatás a Magyar Államkincstár 2018 évben kezdeményezett átfogó ellenőrzésével 

kapcsolatosa utóellenőrzésről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

 

8./ A "Mini bölcsőde építése Bucsán" című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosítószámú 

projekt közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

10./ Döntés a Helyi termelői piac működtetésére, ajánlati felhívás készítése feltételeinek 

meghatározása tárgyában 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ Tájékoztató a Bucsa, Kossuth u. 63. szám alatti Idősek Napközi Otthona ingatlan tervezett 

felújítása költségigényéről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./ Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzatánál a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

 

13./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének 

megállapításáról  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

14./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi II. félévi Munkatervének 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

15./ A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója elfogadása Bucsa község 2019 évi 

közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

 Előadó: Szalai Zoltán r. ezredes kapitányságvezető 

 

16./ A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadása 

 Előadó: Sebők János tű. alezredes tűzoltóparancsnok 

 

17./ A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019 évben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatás elfogadása  
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 Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltségvezető 

18./ Megállapodás módosítása a 2012. október 31. napján a Szeghalom Járási Hivatal 

kialakításával kapcsolatban, az átadott vagyontárgyak birtokba történő visszaadását illetően. 

 Előadó: Kláricz János polgármester  

    Dr. Nagy Éva jegyző 

 

19./ Döntés a polgármestert megillető cafeteria juttatást szabályozó Cafeteria Szabályzat 

módosításáról 

          Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

20./ Bejelentések 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      

 

Kláricz János polgármester: Technikai javaslatot szeretne a képviselő-testület tagjai felé 

intézni: Javasolja a tizenöt, tizenhat, tizenhetedik napirendi pontokat előrevenni az első 

napirendi pont elé, mivel ezekhez a napirendi ponthoz Szeghalmi rendőrkapitányság vezetője 

és a Szeghalmi Katasztrófavédelem megbízott kirendeltség vezetője tanácskozási joggal 

meghívott. 

 

Megkérdezte a képviselőket egyetértenek-e?  

 

A képviselők egybehangzóan egyetértettek. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy a tizenöt, tizenhat és tizenhetedik 

napirendi pontok elsőként kerüljenek megtárgyalásra. 

 

15. napirendi pont: A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója elfogadása Bucsa 

község 2019 évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az előrevett 15. napirendi pontot, a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadását Bucsa község 2019 évi közbiztonsági 

helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. A képviselők az írásos anyagot 

megkapták. 

Megkérdezte a jelenlévő Szalai Zoltán rendőr ezredes urat van-e ezzel kapcsolatosan 

kiegészíteni valója? 

 

Szalai Zoltán rendőr ezredes: Szeretné megköszönni a lakosság összetartó munkáját, kiemelve 

a polgármesteri hivatalnak, az oktatási intézményeknek, akikkel együtt dolgoztak. 
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A beszámolóban látható, hogy a tavalyi évhez képest van ahol csökkentek, de valahol nőttek a 

statisztikai számok.  

A polgárőrség sajnos jelenleg szünetel, de polgármester úr a napokban biztosította róla, hogy 

hamarosan újra tud alakulni. Elmondta, hogy a rendőrök a településen úgy ahogy eddig is, 

változatlanul jelen lesznek a közbiztonság érdekében. Bucsa Község jelenleg nem igényel 

nagyobb rendőri létszámot, de ha ez változna, természetesen rögtön tudják azt biztosítani. 

Mégegyszer szeretné megköszönni a támogató munkát. Ha van kérdés, szívesen válaszol. 

 

Márki Tiborné képviselő: A 2018. évi adatokhoz képest 2019. évben a regisztrált 

bűncselekmények száma nőtt. Megkérdezte, hogy ennek a növekedésnek mi lehet az oka, köze 

lehet-e az eseteknek az elmúlt években újonnan beköltözött lakosokhoz? Akad köztük olyan, 

akinek már előélete van. 

 

Szalai Zoltán rendőr ezredes: Ennek biztosan oka a polgárőrség hiánya, a csökkenő civil 

figyelem. Szerencsére az esetek túlnyomó részében minden ügy felderítésre kerül, rövid időn 

belül meg vannak az elkövetők. Összességében a tavalyi évhez képest, már most jobb statisztika 

adatok láthatók az idei évben. A koronavírus miatti karantén is hozzásegített ehhez, de a 

kapitányság szinten is a féléves statisztikai számok kedvezőbbek. Nagyon jó eredményeket 

érnek el, megye szinten és országos szinten is. 

 

Kláricz János polgármester: Köszönetét fejezte ki rendőrség eddigi és jelenlegi munkájához, 

köszöni ezredes úr támogató munkáját. Örömére szolgál, hogy a településen lévő körzeti 

megbízott irodáját sikerült felújítani. A polgárőrséggel kapcsolatban sajnos egy halál eset miatt 

vezető nélkül maradt a szervezet, elindult egy folyamat, amivel szeretnék újra szervezni. Jogi 

akadálya nincs, ezért egy taglétszámmal, új vezető választással rövid időn belül erre sor 

kerülhet. A jelenlegi két fő körzeti megbízott aktívan tevékenykedik a településen, munkájukról 

pozitív jelzések jönnek vissza a lakosságtól, nekik is jár a köszönet. 

 

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

 

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

szavazni, aki elfogadja a Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolóját Bucsa község 2019 évi 

közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
28/2020.(VII.09.) Képviselő-testületi határozat  

A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója elfogadása Bucsa község 2019 évi 

közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi Rendőrkapitányság 

Bucsa község 2019 évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámolóját.  

Felelős:  Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

A beszámoló után Szalai Zoltán rendőr ezredes úr távozott az ülésről. 
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17. napirendi pont: A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019 évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatás elfogadása 

 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019 évben végzett munkájáról szóló tájékoztatás 

elfogadását. 

 

Megkérdezte a jelenlévő Kondacs Zsolt tű. alezredes urat van-e ezzel kapcsolatosan 

kiegészíteni valója? 

 

Kondacs Zsolt tű. alezredes: Köszöntött mindenkit. Tájékoztatta a képviselőket, hogy egy nagy 

szervezethez tartozó két külön álló kisebb szervezetről van szó. A településen a Karcagi 

Tűzoltóság végzi az operatív tűzoltást, a káresetek felszámolását. A Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi kirendeltség feladatkörébe tartozik a polgárvédelem, az iparbiztonság 

illetve a hatósági munka. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem a háttérben nagyon jól össze tud 

dolgozni. Sebők János tűzoltó alezredes a Karcagi Tűzoltóság parancsnoka ugyan nem tudott 

eljönni, de a megbízásából szívesen válaszol a kérdésekre. Annyit szeretne még elmondani, 

hogy a beszámolóban is látható, hogy a statisztikai számok alacsonyak. Összességében a 

település rendezett, szépen ki van alakítva. A bel- és külterületek gondozottak, mezőgazdasági 

tüzek kialakulására minimális az esély. Szeretné megköszönni a lakosság munkáját, ami 

hozzájárul a Község biztonsági érdekeihez. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, annyit szeretne még hozzáfűzni, hogy 

talán a településen az egyik legnagyobb problémát a belvíz probléma kezelése okozza. A két 

héttel ezelőtti nagy esőzés miatt a tűzoltóságot ugyan nem kellett bevonni, de öt napra el kellett 

rendelni a másodfokú belvíz védelmi készültséget. A saját és a Sárréti Mentő csoport 

eszközeivel uralni tudták a helyzetet. 

 

Kondacs Zsolt tű. alezredes: Ez az új rendszer része, hogy alakultak ki önkéntes mentő 

csoportok. Az eszközöket a szervezet biztosítja, de nagy segítséget jelent amikor a 

katasztrófavédelmet vagy tűzoltóságot nem kell kivezényelni, mert az önkéntesek kezelni 

tudják a kisebb horderejű eseteket. Természetesen munkájuk ellenőrzés alatt van, ahol 

magasabb szintű segítség szükséges oda továbbra is a tűzoltóság és a katasztrófavédelem vonul 

ki. Még annyit szeretne elmondani, hogy a közeljövőben változni fognak a kültéri égetés 

szabályai, egyáltalán nem lehet majd égetni. Jelenleg a rendeletben ez úgy van, hogy nem lehet 

égetni, kivéve ha más jogszabály nem rendelkezik erről másként. Ez alatt azt kell érteni, hogy 

az önkormányzati rendelet alapján lehetett mezőgazdasági hulladékot égetni. Amennyiben 

bővebb információ áll rendelkezésre nagyon szívesen rendelkezésre áll maga vagy akár a 

hatósági osztályról egy munkatársa, aki vállalkozóknak, falugazdásznak, lakosoknak akár egy 

lakossági fórumkeretében tájékoztatást tud nyújtani az új szabályokról. Kistelepüléseken a 

kültéri égetés aktuális téma, ezért fontosnak tartja az ezzel kapcsolatos szabályok tájékoztatását 

a lakosság felé. 

 

Kláricz János polgármester: Ezt jómaga is fontos dolognak tartja, mert egy ilyen probléma 

felmerülésénél kell, hogy jogszabály követő módon tudjanak fellépni. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019 évben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
29/2020.(VII.02.) Képviselő-testületi határozat  

A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019 évben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatás elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019 évben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatást. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

16. napirendi pont: A Karcagi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a Karcagi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták. 

 

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

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Karcagi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

30/2020.(VII.09.) Képviselő-testületi határozat 

A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről  

szóló beszámoló elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt mellékletben foglaltak szerint 

elfogadja a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2019. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kondacs Zsolt tűzoltó alezredes a beszámoló után az ülésről távozott. 
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1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a jelentés a lejárt határidejű 

Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, 

eseményekről.  

 

A beszámolót a Képviselő-testület tagjai megkapták. 

 

Márki Tiborné képviselő: Ha jól emlékszik az egyik ülésen szóba jött, hogy Lévai Ferenc 

vállalkozóval történnének ingatlan cserék. Akkor azt is beszélték, hogy megkérdezik tőle, mire 

szeretné használni a telkeket. 

 

Kláricz János polgármester: Meg lett kérdezve, mezőgazdasági hasznosítása lesz, nem 

beruházási céllal vásárolja meg. Beruházási célra vannak külön telkei, ami ha úgy alakul 

szívesen hasznosítaná. A testület támogatta ezt az eladást, de külön határozat nem készült róla. 

Vészhelyzet ideje alatta a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörre való 

tekintettel ez az ügy lebonyolításra került. Természetesen az képviselő-testületi határozatban 

foglalt négyzetméter árral összeegyeztetve történt meg a csere. Többlet költség nem keletkezett. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A kommunikációs feladatok ellátását Harmati Gyula 

alpolgármester úr végezte. A 65 év feletti lakosság körében az ellátási igény felmérését és az 

ellátás megszervezését Márki Tiborné képviselő asszony látta el. Szeretett volna a két vezető 

intézkedéseiről egy kicsit többet hallani, például hogyan zajlott az idősek ellátása, és egyéb 

feladatok ellátása. Készülhetne erről egy munkaanyag. A másik észrevétele az, hogy a Trianon 

100 éves megemlékezésére mi alapján dőlt el, hogy kik kapnak meghívót, mert ő mint 

Képviselő-testületi tag nem kapott. Magáról a megemlékezésről is várt volna egy összekészített 

anyagot. 4/2020.(IV.14) önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatosan, a közterület 

használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól, arra lenne kíváncsi, hogy 

az önkormányzatnak van a közterületekről szóló rendelete esetleg ez módosult vagy egy 

teljesen új rendeletről beszélnek? 

Kláricz János polgármester: Magasabb jogszabály kimondta, hogy nem szedhetnek díjat. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez időbeni eltérés volt. Egyik héten megszületett ez a döntés, a következő 

héten pedig maga a kormányrendelet szabályozta ezt, hogy nem lehet közterületen díjat 

beszedni. Magát az időkorlátot leszabályozták. Ez a rendelet kiüresedett tartalmát tekintve, 

következő testületi ülésen napirendi ponton lesz ennek a rendeletnek a hatályon kívüli 

helyezéséről szóló rendelet. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a választ. Látja, hogy a vészhelyzet ideje alatt a 

talajterhelési díjnál is történt rendeletmódosítás. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Jött egy törvényességi észrevétel, ahhoz a módosító rendelethez, amiben 

biztosítva volt a hat hónapos részletfizetési lehetőség. Ez javaslatként vetődött fel, bele lett véve 

a rendeletbe. Ezzel kapcsolatosan érkezett egy észrevétel, miszerint egy magasabb jogszabály 

ezt leszabályozza, ezért ki kellett venni a rendeletből. Valamint egy pontosítás született a 

mentességi jogköröknél. 
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Faluházi Sándor képviselő: Ha jól értelmezi, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy senki sem 

mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól kivéve, akinek üres portája van. A hathónapos 

részletfizetési határidő megmarad? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Megmarad, csak nem az önkormányzati rendelet, hanem az adózási 

törvény szabályozza. 

Továbbá a 3.§ (3) bekezdéséből kikerült az a szó, hogy „lakóház” és csak az „felépítmény” szó 

maradt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A 40/2020. polgármesteri határozat (2020. május 28. napján) a 

bucsai értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint 

a adatainak az érintett Megyei Értéktár Bizottság részére történő megküldésével a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtár lett megbízva. Úgy tudja, hogy a településnek van értéktára. Személy szerint ki 

lett kinevezve?  
 

Kláricz János polgármester: A községnek eddig nem volt értéktára, megbízva a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtár vezetője lett megbízva. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: A Hungarikum törvény rendelkezik erről, hogy már 2012. évtől 

létrehozhattak önkormányzatok értéktári bizottságokat. A másik lehetőség, hogy hasonló 

feladatokkal foglalkozó helyi intézményt bíz meg az önkormányzat, mint települési szervezetet. 

Tehát nem személyre szól, hanem intézményre szól a megbízás. 

 

Kláricz János polgármester: Az intézményvezető koordinálja ezeket a feladatokat. Fontos volt 

meghozni ezt a döntést későbbi pályázatok benyújtása miatt. 

 

Márki Tiborné képviselő: Szeretne reagálni a vészhelyzet ideje alatt az idős ellátással 

kapcsolatban. A vészhelyzet ideje alatt heti rendszerességgel készültek beszámolók, ezekről 

készült egy komplex beszámoló, amit szívesen a Képviselő-testület rendelkezésére bocsájt. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: A Trianoni megemlékezésre reagálva annyit szeretne 

elmondani, hogy három olyan hónap után jött egy rendezvény, amely után azt se tudták, hogy 

egyáltalán lehet-e valaha bármilyen rendezvényt szervezni. A megemlékezésre való tekintettel 

három napra a szigorú járványügyi szabályok ellenére engedélyezték, hogy megrendezésre 

kerüljön. Nagyon büszke arra, hogy a határon túlról ideköltözött néhány bucsai lakos szerepet 

vállalt abban, hogy ezt az őrtüzet meggyújthatták. Akit csak tudtak mindenkit meghívtak, 

értesítették a lakosságot annak ellenére, hogy még az esemény előtti napokban sem volt biztos, 

hogy a megemlékezés megtartható. Aki kint volt a megemlékezésen, egy kicsit átélhette milyen 

érzés az összetartozás. 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés és hozzászólás?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló jelentést elfogadja.  
 

Bucsa  Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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31/2020.(VII.09.) Képviselő-testületi határozat 

Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 12/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletének módosítása 

  

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

Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.25.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról. 

 

Megkérte jegyző asszonyt tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy konkrétan mi kerül 

módosításra. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Egy átfogó ellenőrzést követően törvényességi észrevétel érkezett. Maga 

a rendelet „saláta-rendeletnek” tűnik, ezt így szokták nevezni, amikor csak hivatkozva van az 

alap rendeletre. Olyan rendelkezések vannak hatályon kívül helyezve, amelyek magasabb 

szintű jogszabályokban szerepelnek. Ezeknek a megismétlése a Szervezeti és működési 

szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben szükségtelen. A másik észrevétel, hogy a titkos 

szavazásról kell rögzíteni bele részletesebben az eljárásrendet. Kizárólag csak a kormányhivatal 

javaslataival módosult a rendelet, illetve két új kormányfunkció lett még felvéve az egyik a 

mini bölcsőde építésével kapcsolatosan, a másik a vészhelyzet idején járványügyi intézkedések, 

kiadások miatt volt szükséges. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló12/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatosan? 

  

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

szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló12/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének   

7/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete 

 a Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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 12/2019. (X.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja:  

1.§ 

(1) Az Ör. 12. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„12.§ 

A települési önkormányzat képviselő-testületének önként vállalt önkormányzati feladatait a 2. 

számú melléklet tartalmazza.” 
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(2) Az Ör. 21. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(7) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, amennyiben jogszabálysértést 

tapasztal a jegyző törvényességi észrevételt köteles tenni.” 

(3) Az Ör. 21.§ (18) bekezdésének a) pontját hatályon kívül helyezi. 

(4) Az Ör. 22.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(2) Titkos szavazásra a Képviselő-testület tagjai közül bárki javaslatot tehet. A titkos 

szavazásról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A titkos szavazást a Képviselő-

testület által erre a célra létrehozott 3 főből álló bizottság bonyolítja le. A titkos szavazás 

borítékba helyezett, bélyegzőlenyomattal ellátott szavazólapon – szavazófülke nélkül, urna 

használatával –történik. A titkos szavazás körülményeit és eredményét jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. A szavazás eredményét a bizottság elnöke ismerteti a Képviselő-testülettel.” 

(5) Az Ör. 25.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezi, a (2) bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

„(2) A jegyzőkönyv a tanácskozás lényegét rögzíti, nem tartalmazza szószerint az egyes 

hozzászólásokat.” 

(6) Az Ör. 25. § (5) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

(7) Az Ör. V: Fejezetét hatályon kívül helyezi 

(8) Az Ör. 29. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(3) A biztosságok tagjainak névsorát az SzMSz 3. függelék rögzíti, a bizottságokat és tagjainak 

számát, feladatát és hatáskörét a 4. melléklet tartalmazza.” 

(9) Az Ör. 31. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

(10) Az Ör. 31.§ (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

„(3) A polgármester jutalmazására a Gazdasági, Kulturális Bizottság tesz javaslatot.” 

(11) Hatályát veszti az Ör.: 

a) 31. § (6) és (7) bekezdése, 

b) 33. § (5) és (6) bekezdése, 

c) 34. § (1) bekezdése, 

d) 35. § (1) bekezdése, 

e) 46. § (1) bekezdése. 

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

(13) Az Ör. kiegészül az e rendelet 2. mellékeltét képező 4. melléklettel. 
 

2.§ 
 

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

követő napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2020.július 9. 

 

                                 Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva 

                                 polgármester                                                        jegyző  

 

Kihirdetve: Bucsa 2020. július 10. 

       Dr. Nagy Éva 

 jegyző 
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1. melléklet 

 

 Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és 

szakfeladatának rendje 

Megnevezés:   Bucsa Község Önkormányzata 

Székhelye:   5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

Működési területe:   Bucsa község közigazgatási területe 

Fő tevékenység:   helyi közhatalom gyakorlása 

Jogszabályi felhatalmazás:   2011. évi CLXXXIX. 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 

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt (Békés) 5527. Bucsa, Kossuth tér 8. 

Bankszámla számai, megnevezése:  

Költségvetési elszámolási számla: 54000117-11031215 

Állami hozzájárulás számla:   54000117-11031222 

Munkaügyi Központ támogatás:                 54000117-11031349    

Jövedéki adó beszedési 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 

Helyi gazdaságfejlesztés (TOP helyi piac)     54000117-11031277 

Pótlék beszedési számla:                               54000117-11031284 

Egyéb idegen bevétel számla:                       54000117-11031301 

Termőföld bérbeadásából származó jöv:   54000117-11031291 

Közigazgatási hatósági eljárási illeték:       54000117-11031318 

MVH kifizetések alszámla:   54000117-11032876 

Talajterhelési díj befizetési számla:  54000117-11037266 

 

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.) 
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Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok  

2020. július 11. 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 tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

             begyűjtése, szállítása, átrakása 

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

076062 Település-egészségügyi feladatok 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

047120 Piac üzemeltetése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás  
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2. melléklet 

Az egyes bizottságok és feladataik 

 

Gazdasági, Kulturális Bizottság 

 

A Bizottság feladata: 

 

1. Véleményezi, felügyeli és ellenőrzi az önkormányzat gazdálkodását, őrködik annak 

jogszerűsége és törvényessége felett, közreműködik a költségvetési koncepció 

kialakításában, az éves költségvetési javaslat összeállításában. 

2. Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő ügykörébe tartozó előterjesztést, 

véleményezi a hitelfelvételi javaslatokat, a költségvetési tárgyú előterjesztéseket. 

3. Vizsgálja a pénzmaradvány és a tartalékok felhasználására irányuló javaslatokat. 

4. Közreműködik a testület és a hivatal által meghirdetett költségvetést érintő pályázatok 

elbírálásában. 

5. Elemzi az intézmények pénzügyi vizsgálati anyagát, részt vesz a vizsgálatokban, 

javaslatot tesz az ellenőrzés hatékonyságának fokozására. 

6. Véleményezi és ellenőrzi a képviselő-testület egységes pénzalaptervét és végrehajtását, 

kezdeményezi a szükség szerinti, évközi módosítást. 

7. Véleményezi az intézményhálózat részére biztosított mennyiségi pénzalaptervét és 

végrehajtását, kezdeményezi a szükség szerinti, évközi módosítást, 

8. Figyelemmel kíséri az önkormányzat gazdasági programjának megvalósítását, és 

szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására. 

9. Kezdeményezi az önkormányzati vagyon és annak tárgyai hasznosítására vonatkozó 

elképzeléseket. 

10. Javasolja az önkormányzati vagyon vállalkozásba bevitelét. 

11. Végzi a hasznosítási, vagyoni tárgyú pályázatok elbírálását. 

12. Kezdeményezi a gazdasági társaságok és intézmények gazdálkodásának önkormányzati 

tulajdonosi érdekeltségű vizsgálatát. 

13. Ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, 

vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, vizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi 

ügyeit, arról jelentést tesz a képviselő- testületnek. 

14. Véleményezi az előterjesztett önkormányzati rendelettervezetet 

15. Javaslatot tesz a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására. 

16. Véleményezi az oktatási, művelődési intézmények átszervezését, szerkezetátalakítását, 

létesítését megszüntetését. 

17. Összefogja a település sport- és kulturális, környezetvédelmi tevékenységét, a 

művelődési feladatok végrehajtását. 

18. Felkutatja és megőrzi a község természeti, kulturális és építészeti örökségeit. 

19. Felkutatja, megőrzi és továbbadja községünk hagyományait a következő nemzedéknek. 

20. Véleményezi a községi ünnepségek előkészítésének és megrendezésének programját. 

21. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját és költségvetését. 
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22. Javaslatot tesz a sporttal, kultúrával, környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok 

benyújtására. 

23. Együttműködik a helyi sportélet szervezésében a bucsai sportegyesülettel. 

24. 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 

 

Dönt: 

 

- Bucsa Község Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

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

alapján, 

- Bucsa Község Önkormányzata Lovász István díj alapításáról, a támogatásról, és annak 

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

önkormányzati rendelet alapján. 

 

Szociális Bizottság 

A Bizottság feladata: 

1. Véleményezi az önkormányzati egészségügyi és szociális feladatok ellátására, 

intézményeinek létesítésére, működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás 

alakulására vonatkozó előterjesztéseket,  

2. a szociális védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket, 

3. az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét, 

4. a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos képviselő-testületi anyagokat, 

5. a szociális gondoskodást, a gyermek, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és 

előterjesztéseket, a gyermekvédelmi- gyámügyi beszámolót 

6. háziorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi körzetek kialakítását, 

7. az egészségügyi, szociális ellátás területére vonatkozó megállapodásokat, 

8. az önkormányzati egészségügyi és szociális intézmények helyiségeinek értékesítésére 

és egyéb hasznosítására vonatkozó javaslatokat, 

9. az egészségügyi szolgáltatóval létrejött feladatátadási szerződés megkötését a 

működtetési jog jogosultjának változása esetén. 

Dönt: a Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló módosított 

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. 
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi vagyongazdálkodásáról szóló 

tájékoztató megtárgyalása és elfogadása 

 

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

Önkormányzata 2019 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalását és 

elfogadását. 

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, milyen álláspontot alakított ki a 

bizottság?  

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzata 

2019. évi vagyongazdálkodásról szóló tájékoztatást, annyi kiegészítéssel, hogy a selejtezési 

listáról egy részletes kimutatás kapjanak a képviselők. 

 

Kláricz János polgármester: Jelenleg a selejtezéssel kapcsolatosan belső ellenőrzés zajlik. A 

jelentés megérkezett, a következő ülésre ennek a jelentésnek az észrevételei megtárgyalásra 

kerülnek, részletes munkaanyag készül róla. Megköszönte, megkérdezte a képviselőket, van-e 

valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi 

vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

32/2020.(VII.09.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról 

szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadta. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadás megtárgyalása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár 2019. évi zárszámadás megtárgyalását. 

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, milyen álláspontot alakított ki a 

bizottság?  

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

2019. évi zárszámadását. 
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Kláricz János polgármester: Megköszönte, megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadását 

elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

33/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi 

zárszámadását 3 930 324.-Ft bevétellel 100%-os teljesítéssel, 3 864 194.-Ft kiadással 98,3%-

os teljesítéssel, 66 130.-Ft maradvánnyal, melyet személyi juttatásra és járulék felhasználására 

javasolja Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi zárszámadásról szóló konszolidált 

rendeletébe történő beépítésre. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása megtárgyalása 
 

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

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása. 
 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, milyen álláspontot alakított ki a 

bizottság?  

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzat 

2019. évi zárszámadását. 
 

Kláricz János polgármester: Megköszönte, megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kért a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadását 

elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

34/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi 

zárszámadását 1 022 824 987.-Ft bevétellel 96%-os teljesítéssel, 1 011 839 618.-Ft kiadással 

94,9%-os teljesítéssel, 10 985 369.- Ft kötelezettséggel terhelt maradvánnyal javasolja Bucsa 

Község Önkormányzata 2019 évi zárszámadásról szóló konszolidált rendeletébe történő 

beépítésre. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadási 

rendelete megalkotása   

 

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

Önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadási rendelete megalkotását. 

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, milyen álláspontot alakított ki a 

bizottság?  

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzat 

2019. évi konszolidált zárszámadási rendelete megalkotását. 

 

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

hozzászólása?  

 

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

szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadását elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 
35/2020.(VII.09) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Község Önkormányzata 2019. évi konszolidált zárszámadása megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi 

konszolidált zárszámadását 1 027 017 775.-Ft bevétellel 95,8%-os teljesítéssel, 1 015 337 690.-

Ft kiadással 94,7%-os teljesítéssel javasolja Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi 

zárszámadási rendeletébe történő beépítésre, a rendelet megalkotására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: A Képviselő-testület minden önkormányzati intézményt 

megtárgyalt, elfogadott, így Bucsa Község Önkormányzat 2019 évi zárszámadási rendeletének 

megalkotására sor kerülhet.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletét elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete  

Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
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törvény 91.§ (1) bekezdése és a 2020. évi LVII. törvény 6. § alapján a 2019. évi zárszámadásról 

a következő rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

2. § 

 

Az önkormányzat költségvetési szervei 

 

(1) a) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

b) Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

 

II. FEJEZET 

Az önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadása 

 

3. § 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 

(1) Az önkormányzat konszolidált zárszámadási bevételeinek főösszege:  

1 027 017 775 Ft, ezen belül:    426 170 529 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

     27 459 300Ft Közhatalmi bevétellel, 

16 742 092 Ft Működési bevétellel, 

6 462 550Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 

13 800 000 Ft Felhalmozási bevétellel 

 34 107 878 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről, 

5 336 384 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 

496 939 042 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 

4.§ 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 

(1)  Az önkormányzat konszolidált zárszámadási kiadásainak főösszege:  

1 015 337 690 Ft, ezen belül:221 003 442 Ft Személyi juttatással, 

31 688 089 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

152 454 700 Ft Dologi kiadással, 

15 486 529 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

96 915 317 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

        52 831 279Ft Beruházási kiadásokkal, 

141 877 671 Ft Felújítási kiadásokkal 

      303 080 663 Ft Finanszírozási kiadásokkal, 

 

és 11 680 085Ft maradvánnyal állapítja meg. 
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5. § 

Az önkormányzat konszolidált létszámkerete 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 132 főben 

hagyja jóvá (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 117fő.) 

 

III. FEJEZET 

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása 

 

6. §. 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását: 

a)  1 022 824 987 Ft bevétellel, ezen belül: 

                        423 475 444 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

 27 459 300 Ft Közhatalmi bevétellel, 

 16 350 783 Ft Működési bevétellel, 

   6 217 550 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 

13 800 000 Ft Felhalmozási bevétellel 

34 107 878 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről 

5 336 384 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről 

496 077 648 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 

 

b)  1 011 839 618 Ft kiadással, ezen belül: 

        172 920 539 Ft Személyi juttatással, 

   22 233 906 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

147 758 003Ft Dologi kiadással, 

15 486 529 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

 96 915 317 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

52 798 279 Ft Beruházási kiadásokkal, 

141 877 671 Ft Felújítási kiadásokkal, 

303 080 663Ft Finanszírozási kiadásokkal, 

58 768 711 Ft Intézményfinanszírozással 

 

és  10 985 369Ft maradvánnyal állapítja  meg. 

 

7. § 

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 

A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 120főben hagyja jóvá (ebből 

közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 117 fő) 

IV. FEJEZET 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása 

8.§ 
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(1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását: 

a)  59 031 175 Ft bevétellel, ezen belül: 

2 603 379 Ft Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevétellel, 

48 023 Ft Működési bevétellel, 

  861 394 Ft Maradvány igénybevétellel 

            55 518 379Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg 

 

b)  58 402 589 Ft kiadással, ezen belül 

46 319 854 Ft Személyi juttatással, 

9 141 900 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

           2 940 835 Ft Dologi kiadással, 

 

és 628 586Ft maradvánnyal állapítja meg. 

 

9.§ 

A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 

 

(1) A Képviselő-testület a Közös Hivatal engedélyezett létszámát: 11 főben hagyja jóvá. 

V. FEJEZET    

 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadása 

10.§ 

(1) A Képviselő-testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadását: 

a)  3 930 324 Ft bevétellel, ezen belül: 

91 706 Ft Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevétellel, 

343 286 Ft Működési bevétellel, 

  245 000 Ft Működési c. átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről 

  3 250 332 Ft Intézményfinanszírozás bevétellel állapítja meg 

 

b)  3 864 194 Ft kiadással, ezen belül 

   1 763 049 Ft Személyi juttatással, 

312 283 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

1 755 862 Ft Dologi kiadással, 

            33 000 Ft Beruházási kiadással 

 

és 66 130Ft maradvánnyal állapítja meg. 

 

11.§ 

 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár engedélyezett létszámkerete 

 

(1) A Képviselő-testület a Faluház és Könyvtár engedélyezett létszámát: 1 főben hagyja 

jóvá. 

A 2019. évi zárszámadást bemutató mellékletek 
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12.§ 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 

6/2019.(III.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

2. Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

3. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

4. A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező feladatok 

szerinti bontásban, a 4. melléklete részletezi 

5. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi Önkormányzat 

létszámát 2019. évre együttesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

6. Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a  

rendelet6. melléklete tartalmazza.  

7. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a  

rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

8. Az önkormányzat 2019. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint  

felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza. 

9. Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás 

részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 

10. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

11. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

12. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő 

eszközökről a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 

13. Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 13. melléklete 

tartalmazza. 

14. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 14. melléklete 

tartalmazza. 

15. Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 

16. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 

bemutató mérlegét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.  

17. Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló 

projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza. 

18. Az Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását a rendelet 18. melléklete 

tartalmazza. 

19. A Közös Hivatal 2019. évi maradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete tartalmazza. 

20. A Faluház és Könyvtár 2019. évi maradvány kimutatását a rendelet 20. melléklete 

tartalmazza. 

 

VI. FEJEZET 

A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 

13.§ 

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról és a maradvány 

jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét 30 napon belül írásban értesíteni kell. 

VII. FEJEZET 

Záró rendelkezések 
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14.§ 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Bucsa, 2020. július 9. 

    Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                 jegyző   

 

Kihirdetve: Bucsa, 2020. július10. 

        Dr. Nagy Éva 

                                                jegyző     

  

Földesi Györgyné képviselő: Az önkormányzat kötelezettségeit és kintlévőségeit részletező 

kimutatással kapcsolatosan szeretne szólni.  

Megtekintette az önkormányzat jelenlegi bevételeit, kiadásait tartalmazó kimutatást. Örömmel 

látja, hogy a dologi kiadások csökkentek. Megkérdezte, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-től 

átvett tartozás mikor fog megtérülni? A Református Egyházzal milyen intézkedések lettek téve 

a tartozásukkal kapcsolatban? 

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa-Ép Nonprofit Kft. 7 504 000 Ft-os kölcsön 

nyilvántartásba van véve, a Gyulai Járás Bíróság elindította a felszámolással kapcsolatos 

adatgyűjtést. Ezzel kapcsolatos hatáskörben az Önkormányzat nem fog tudni dönteni. 

Követeléseket majd csak a kijelölt felszámolón keresztül lehet érvényesíteni. Az Önkormányzat 

kezelése alatt álló 9.884.000 Ft követelést a Bucsa-Ép Kft adatfeldolgozása alatt a vírus miatt 

a behajthatóság fel lett függesztve. Reméli, hogy most a vészhelyzet után a követelések 

beindulnak, az érintettek a nyár végére a felszólításokat megkapják. A Református Egyházzal 

kapcsolatban külön felszólítás a járványügyi helyzet idején nem lett kiküldve. A vészhelyzet 

megszűnését követően erről még nem volt lehetőség egyeztetni. A szennyvíz díjjal 

kapcsolatban a Swietelsky Magyarország Kft-vel érdemi előrelépés nem történt, írásban jelezve 

lesz irányukba. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Hathatósan kell fellépni, nem szabad megvárni, hogy elévüljön 

egy tartozás. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A Református Egyház nevében annyit ígérni tud, hogy idén 

megfizetésre kerül a tartozás. Ezzel kapcsolatban egyeztetni fog Polgármester úrral. 

 

Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy a törlesztés feltételeivel kapcsolatban 

probléma nem lesz. Kéri, hogy a következő testületi ülésre ehhez íródjon egy pár soros kérelem. 

 

7. napirendi pont: Tájékoztatás a Magyar Államkincstár 2018 évben kezdeményezett 

átfogó ellenőrzésével kapcsolatosa utóellenőrzésről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a tájékoztatást a Magyar 

Államkincstár 2018 évben kezdeményezett átfogó ellenőrzésével kapcsolatos utóellenőrzésről. 

Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy nagyon szépen köszöni a jegyző asszony és a pénzügyi 
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munkatársak munkáját. Egy nagyon pozitív ellenőrzésen vannak túl, ahol a jegyző asszony és 

a pénzügyi munkatársak maximálisan helytálltak. Pozitív visszajelzés az Önkormányzat 

számára, hogy szakmailag jó kezekben van. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez az intézkedési terv már el lett készítve, megküldésre került a Magyar 

Államkincstár részére. A határidő 2020. október 31. napja, de a javaslatoknak a jelenlegi 

gyakorlatban is megfelelünk már. Magáról az ellenőrzésről még annyit szeretne mondani, hogy 

az ellenőrzés során az önkormányzatot külön megdicsérték. 

 

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

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Magyar Államkincstár 2018 évben kezdeményezett átfogó 

ellenőrzésével kapcsolatos utóellenőrzésről szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

36/2020.(VII.09.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Magyar Államkincstár 2018 évben kezdeményezett átfogó ellenőrzésével 

kapcsolatosa utóellenőrzésről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Magyar Államkincstár 2018. évben 

kezdeményezett átfogó ellenőrzésével kapcsolatosa utóellenőrzésről szóló tájékoztatást 

megismerte. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

8. napirendi pont: A "Mini bölcsőde építése Bucsán" című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a "Mini bölcsőde 

építése Bucsán" című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosítószámú projekt közbeszerzési 

eljárás megindításával kapcsolatos döntések meghozatala. Jelenleg ott tart az önkormányzat, 

hogy ki tudják írni a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárás megindításához képviselő-

testületi döntés szükséges. Az anyag elkészült, a képviselő-testület felé bemutatásra került. 

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

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

szavazni, aki a "Mini bölcsőde építése Bucsán" című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 

azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás megindításával egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

37/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról „Mini bölcsőde építése Bucsán” 

elnevezésű projekt építési beruházásának kivitelezésére 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító 

számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” (5527 Bucsa, Kossuth tér 2. hrsz.: 407) elnevezésű 

projekt építési beruházásának kivitelezésére közbeszerzési eljárást indít a kivitelező 

kiválasztására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése 

szerint. 

Az eljárással kapcsolatosan a képviselő-testület Bucsa Község Önkormányzatának 2018. 

szeptember 28. napjától hatályos Közbeszerzési Szabályzatának 4.1. pontja alapján Kláricz 

János polgármesterre ruházza az alábbi jogköröket: 

- ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása, 

- az eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Felelős: Kláricz János  - polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

a "Mini bölcsőde építése Bucsán" című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosítószámú 

projekt közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatosan a Bíráló Bizottság tagjait elfogadja.   

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

38/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bíráló Bizottsági tagok megválasztásáról a „Mini bölcsőde építése Bucsán” 

(5527 Bucsa, Kossuth tér 2. hrsz.: 407) elnevezésű projekt 

építési beruházásának kivitelezésével kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Mini bölcsőde építése Bucsán” (5527 

Bucsa, Kossuth tér 2. hrsz.: 407)tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban Közbeszerzési 

Bíráló Bizottságot állít fel, egyben tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Dr. Stumpf Csapó Ágnes – akkreditált közbeszerzési tanácsadó - bizottság elnöke  

- Kovács Zsolt – építészmérnök, 

- Kiss Zoltán – okleveles könyvelő 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Mini bölcsőde építése Bucsán” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás elbírálással kapcsolatosan történik, a megvalósulást követően a 

bizottsági tagok megbízatása megszűnik. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

a "Mini bölcsőde építése Bucsán" című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosítószámú 

projekt közbeszerzési eljárás kapcsán az ajánlattételre meghívottak körével egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

39/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az ajánlattételre meghívottak köréről a „ Mini bölcsőde építése Bucsán”  

(5527 Bucsa, Kossuth tér 2. hrsz.: 407) elnevezésű projekt  

építési beruházásának kivitelezésével kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mini bölcsőde építése Bucsán” (5527 

Bucsa, Kossuth tér 9. hrsz.:303;307) tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához a 
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Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése szerint, egyidejű 

ajánlattételre a következő szervezeteket hívja meg:   

Ezen ajánlattevők köre a következő: 

1. Layer Kft. 5520 Szeghalom, Kandó Kálmán u. 1. 

2. Blaskó György ev. 5520 Szeghalom, Hunyadi út 31/1. 

3. Blaskó és Társa Bt. 5520 Szeghalom, Hunyadi út 1. 

4. East-West Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Batthyány u. 14.  

5. „CZETŐ” Építőipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 4644. Mándok, Hunyadi u. 53. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pár perc szünetet követően az üléshez csatlakozott Kiss Andrásné adóügyi főtanácsos. 

 

9. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, beszámoló az 

önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó 

bevételek alakulásáról. 

 

 Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ahogy azt a Gazdasági és Kulturális Bizottság ülésén már elmondta, 

lehet, hogy a képviselőknek ismerősnek tűnik a beszámoló. Ennek oka, hogy a tavalyi év 

novemberében kellett készíteni egy jegyzői beszámolót, amelyben szerepelt az adóigazgatással 

kapcsolatos feladatok is. Abban a beszámolóban az adatok október 31-ig voltak aktualizálva, a 

jelenlegi beszámolóban annyi a változás, hogy kiegészült a novemberi és decemberi hónapok 

számadataival. 

Földesi Györgyné képviselő: Megismerve az anyagot, javasolja a kommunális adó 

felülvizsgálatát. Már nagyon régen nem volt módosítva, az önkormányzatnak ebből nagyobb 

bevétele lehetne. A be nem fizetett adókkal szemben határozottabban kell fellépni. 

Dr. Nagy Éva jegyző: A végrehajtási eljárások a vészhelyzet ideje alatt fel lettek függesztve. A 

felszólítások ettől függetlenül kimentek az érintetteknek, de mint egy emlékeztetőül. Tovább 

lépni viszont nem lehetett. A három hónap vészhelyzeti idő sajnos mutatni fogja ennek hatását. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az iparűzési adóval kapcsolatban most egy nagyobb 

adategyeztetési munka elindult a külterületi ingatlanok feltérképezésére. Ez az eljárás is 

bevételi forrás lehet. 

Földesi Györgyné képviselő: A képviselő társait szeretné arról megkérdezni, hogy mi a 

véleményük a kommunális adó módosításával kapcsolatban? 

Kláricz János polgármester: Csatlakozik képviselő asszony kezdeményezéséhez, célszerű lenne 

a kommunális adót felülvizsgálni. Amennyiben emelés mellett döntenek, azt mindenképp egy 

elkülönített számlára lehetne helyezni. Ez már egy megfelelő alap lenne a belterületi utak 

felújításánál. Ez csak az emelés mértékére vonatkozna. Véleménye szerint egy szeptember, 

október környékén lévő ülésre napirendre lehetne tűzni. 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Javasolja a tizennegyedik napirendi pontnál, a II. félévi munkaterv 

megtárgyalásánál kerüljön beépítésre a szeptemberi feladatok közé. 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kérdéseket, válaszokat, kiegészítéseket.  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   40/2020.(VII.09.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati adóigazgatással 

kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló 

beszámolót megismerte, és elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 
 

10. napirendi pont: Döntés a Helyi termelői piac működtetésére, ajánlati felhívás készítése 

feltételeinek meghatározása tárgyában 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a döntés a Helyi termelői 

piac működtetésére, ajánlati felhívás készítése feltételeinek meghatározása tárgyában. Arról 

volt már szó, hogy a pályázat nyertességét követő jogszabályváltozás miatt magát a piaci 

helyjegyet, mint bevételt nem tudják szembeállítani a pályázat elvárásaival. Ennek olyan 

következménye van, hogy amennyiben az új piacból bevételként nem áfa levonási bevételt 

generálnak, abban az esetben meg kell fizetni azt az áfát amelyet most fordított áfaként az 

államnál maradt. Ez a beruházást érintő rész 27%-át jelenti. Az önkormányzatnak ez jelentős 

kiadást jelentene. Erre megoldás nyújtana, ha a piacot kiadnák bérbe. Szeretné megkérni a 

képviselő társakat gondolkodjanak el azon, hogy a pályázati kiírás milyen feltételekkel és 

hogyan működhetne. A Gazdasági és Kulturális Bizottság ülésén ez a téma már felkerült, arra 

kérné a Bizottság elnökét tájékoztassa a képviselő társakat az ott elhangzottakról. 

 

Márki Tiborné Gazdasági és Kulturális Bizottság elnöke: Ezzel a témával az a kérdés merült 

fel, hogy mi lenne, ha nem az egész piac területét, hanem az ott rajta lévő építmény egy 

helységét adnák csak bérbe. 

 

 Kláricz János polgármester: Ez a lehetőség a pályázati problémát megoldaná, de akadnak más 

problémák is ezzel kapcsolatban. Az alapvető problémák közé tartozik, hogy jelenleg van egy 

fő alkalmazott, aki részmunkaidőben a piacot látja el. Ha az egész piac ki lenne adva bérbe 

akkor ez a részfeladatkör felszabadulna. Az új piac nyitásánál újabb költséget jelentene a szemét 

szállítás, áram és vízdíjak. Ezek a költségek az önkormányzatot terhelnék amennyiben ő a 

működtető. A piaci helyjegy árak idáig alacsonyak voltak, az új környezetben viszont ezt is 

növelni lehetne, akkora bevételt viszont ez sem jelentene, ha csak a piac területe lenne saját 

üzemeltetésben, hogy ez egy fő részmunkaidejét és egyéb karbantartással felmerülő költségeket 
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lefedje. Amennyiben az önkormányzat az egész piacot bérbe adná csak a bérléssel kapcsolatos 

számla kiállítási kötelezettség állna fent. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Való igaz, hogy a piacot mindenféleképpen meg kell nyitni, már 

így is szóbeszéd tárgya. Sosem volt szó arról, hogy az áfát nem kell alkalmazni a projekt 

keretében. Mennyi az áfa? 

 

Kláricz János polgármester: 39.000.000 Ft áfáját kell számolni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ez durván számolva 10.000.000 Ft-ot jelent. Ezek szerint, ha az 

önkormányzat áfát szed be akkor ki kell fizetni a beruházás utáni áfát is? Az áfa mindig az 

államé. 

 

Kláricz János polgármester: Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy bizonyos szolgáltatások 

áfa levonási jogkörbe tartoznak a jogszabály szerint, és vannak olyan szolgáltatások, amik nem 

ebbe a jogkörbe tartoznak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint nem kellene a piacot kiadni az önkormányzat 

kezéből, maradjon saját kézben. Ha kiadják egy bérlőnek a bérleti díj után is áfát kell fizetni. 

 

Kláricz János polgármester: A piaci helyjegy, mint szolgáltatást kivették az áfa levonási 

jogosultsági szolgáltatások közül. Mikor a pályázat benyújtásra került a piaci helyjegy 

elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy nettóban finanszírozzák a projektet. Menet közben a 

jogszabály megváltozott, ezt a fajta bevételi formát kivették belőle. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Akkoriban ez a projektbe nem volt benne, vagyis közbe módosult. 

Ha az állam ilyen döntést hozott, hogy az áfa kell, akkor ezt nem lehet kikerülni. 

 

Kláricz János polgármester: Nem a kiállított helyjegyről van szó, hanem a beruházás 

számláiról, amik nettó összegként lettek benyújtva. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem emlékszik, hogy ez a projekt építése alatt változott volna 

ezzel kapcsolatban jogszabály módosítás. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Volt szó erről, maga részéről támogatja a piac bérbeadását, azzal a 

kritériummal, hogy csak a piacon lévő építmény egy helységét adják ki bérbe. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Erről a jogszabályváltozásról miért nem kaptak írásos anyagot? 

 

Kláricz János polgármester: Felolvasta azt a levelet, amiben a Magyar Államkincstár 

nyilatkoztat arról, hogy a piac bérbe adásával vagy a saját üzemeltetéssel valósul meg. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Mivel kevés a rendelkezésre álló anyag, javasolja végezzenek 

számításokat, készítsenek egy részletes munkaanyagot. 

 

Kláricz János polgármester: Támogatja az ötletet. Felkéri a pénzügyi munkatársakat, hogy 

készítsenek előzetes számításokat több féle verzióról, majd egy későbbi munka megbeszélést 

tartsanak erről a képviselő társakkal. Javasolja, hogy a mai napirendi pontról, ne legyen döntés, 
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és a munkamegbeszélést követő következő ülésen hozzanak erről döntést. Kéri a képviselőket, 

aki egyetért ezzel kézfelemeléssel jelezze: 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta a Helyi termelői piac működtetésére, ajánlati 

felhívás készítése feltételeinek meghatározása tárgyában a következő testületi ülésen szülessen 

döntés. 

 

11.napirendi pont: Tájékoztató a Bucsa, Kossuth u. 63. szám alatti Idősek Napközi 

Otthona ingatlan tervezett felújítása költségigényéről 

 

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

Kossuth u. 63. szám alatti Idősek Napközi Otthona ingatlan tervezett felújítása 

költségigényéről. 

Bekerült a pályázati anyagba, készült egy felmérés, de igazából nem tudnak dönteni a pályázat 

benyújtásáról, mert az Ebr rendszerben a belső szabályozásokon belül csak bizonyos 

szolgáltatásokra lehet pályázni. Az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa tud ezzel 

foglalkozni. A Modern Falvak programban várható olyan támogatás ami, nem akadályozza az 

épület felújítását. 

Márki Tiborné képviselő: A felújítás időszerű lenne az idősek otthonánál, viszont jó lenne 

felújítani a családsegítő szolgálat irodáját is felújítani. Összességében az egész szociális 

intézményt muszáj lesz a közel jövőben korszerűsíteni. 

Kláricz János polgármester: A felmérésekből látszik, hogy saját költségvetésből azon a szinten 

amit a pályázati leírás elvár önerőből nem megvalósítható. 

Márki Tiborné képviselő: A kisebb javításokra eddig is segítséget nyújtott az önkormányzat, de 

ez csak átmeneti megoldás. Mindenesetre ezeket a munkákat is hálás szívvel köszönik. 

Földesi Györgyné képviselő: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szinte 

mindegyikére elmondható, hogy megérett a felújításra. Ilyenek például a szolgálati lakások, az 

iskola. Ezek is figyelmet érdemelnek. 

Kláricz János polgármester: A Bocskai úti iskolánál fel lett ajánlva a szükséges építőanyag 

biztosítása. A KLIK felé viszont jelezve lett, hogy biztosítsanak egy beruházót. 

Javasolja a Képviselő-testületi tagoknak, hogy ne a mai napon, hanem a Modern Falvak 

pályázat benyújtása után döntsenek. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy a Bucsa, Kossuth u. 63. szám alatti 

Idősek Napközi Otthona ingatlan tervezett felújítása költségigényéről a Modern Falvak 

pályázat benyújtása után döntsenek. 

 
12.napirendi pont: Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzatánál a 2019. évben végzett 

belső ellenőrzésekről 

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

Község Önkormányzatánál a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzatánál a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről 

szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 
 

41/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzatánál a 2019. évben végzett belső 

ellenőrzésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzésekről szóló 

tájékoztatót megismerte, és elfogadta. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

13.napirendi pont: Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi 

km keretének megállapításáról 

 
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, döntés a civil 

szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapításáról. 

Észrevétel már érkezett ezzel kapcsolatosan, hogy legyen számszerűsítve az anyag.  

 

Márki Tiborné képviselő: Annyival egészítené ki a munkaanyagot, hogy a hátrányos helyzetű 

családok utaztatásáról is kerüljön bele egy tájékoztató jellegű adat. Látszódjon benne, hogy erre 

mennyi keret van biztosítva. 

 

Kláricz János polgármester: Erre jelenleg nincs keret összeg meghatározva. Saját hatáskörében 

engedélyezi ezeket az utaztatásokat. Szeretné, ha ez továbbra is így maradna. Természetesen 

tud tájékoztatást nyújtani a képviselő társaknak ezekről az utazásokról, mivel dokumentáció 

készül róluk. Megjegyzi, hogy nem jelentős számú esetekről beszélnek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Valahol határvonalat kell húzni, költség takarékosabbnak kell 

lenni. 

 

Kláricz János polgármester: Ezzel egyet ért, de mivel jelenleg nincs nagy igény az utaztatásra 

javasolja a képviselő társak felé, hogy ezt a napirendi pontot kiegészítve a számszerűsített 

anyaggal a következő testületi ülésen tárgyalják meg. 

 

Megkérte a képviselő társakat, hogy aki egyet ért azzal, hogy a Civil szervezetek magáncélú 

üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapításáról a következő ülésen döntsenek, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Civil szervezetek magáncélú üzemi 

járművek igénybevételi km keretének megállapításáról a következő ülésen döntsenek. 

 

14.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi II. félévi 
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Munkatervének elfogadása 
 
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi II. félévi Munkatervének elfogadását. 

Javasolja, hogy a szeptemberi ülésre kerüljön napirendi pontra a kommunális adó 

felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatala. 

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

 

Márki Tiborné képviselő: Szeretné, ha a munkaterv kiegészülne a Bucsa Község Díszpolgára 

cím adományozásával. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Zárt ülésen akarta ezt a témát megbeszélni, de ha már szóba került 

szeretné, ha a Döntés a települési elismerésekről is megtárgyalásra kerülne. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Ha jól emlékszik ehhez rendeletet kell módosítani, mert most a 

rendeletben úgy van, hogy május 31.-ig kell dönteni.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A rendeletet nem kell módosítani, mert a veszélyhelyzet mindent felülírt. 

Ha jól értelmezi a Bucsa Község Díszpolgára és a Bucsa Községért díj adományozásában 

döntést kell hozni a következő ülésen. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e a II. munkatervvel kapcsolatosan egyéb 

javaslat? 

Mivel több javaslat nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi II. félévi Munkatervét 

elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

42/2020.(VII.09.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. évi II. félévi Munkaterve elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi II. félévi Munkatervet az e 

határozat 1. melléklete szerinti részletezéssel/részletezés módosításával elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

1. melléklet 

 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. évi II. félévi Munkaterve 
 

2020. SZEPTEMBER 

 

Ülés ideje: 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) délután 14,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 
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  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2021 évi 

pályázati fordulójához való csatlakozásról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

3./ A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálta 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  Dr. Nagy Éva jegyző 

 

4./ Egyebek 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

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

2020. OKTÓBER 

 

Ülés ideje: 2020. október 29-én (csütörtökön) délután 14,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A 2021. évi költségvetést megalapozó intézményi struktúrák megtárgyalása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének 2021. január 1-

jétől 2021. december 31. napjáig történő megkötéséhez 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bucsa község belterületi úthálózatának bejárása a téli időjárásra való felkészítés céljából 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 2020. NOVEMBER 

 

2020. november 6-án (pénteken) délután 17,00 órától KÖZMEGHALLGATÁS 

Napirendek:   

1. Beszámoló a 2020. évi folyamatban lévő pályázatokról, tervezett beruházásokról 

2. Képviselő testület tagjainak éves beszámolója az általuk végzett képviselő testületi 

munkáról 

3. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok  

 



33 
 

 

 

Soron következő rendes ülés: 

Ülés ideje: 2020. november 26-án (csütörtökön) délután 14,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

2./ Egyebek 

  

Egyéb utólag javasolt napirendek:   

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2020. DECEMBER  

 

Ülés ideje: 2020. december 17-én (csütörtökön) délután 14,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A 2021. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ A Helyi Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Egyebek 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

18. napirendi pont: Megállapodás módosítása a 2012. október 31. napján a Szeghalom 

Járási Hivatal kialakításával kapcsolatban, az átadott vagyontárgyak birtokba történő 

visszaadását illetően. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a Megállapodás 

módosítása a 2012. október 31. napján a Szeghalom Járási Hivatal kialakításával kapcsolatban, 

az átadott vagyontárgyak birtokba történő visszaadását illetően. 

 

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

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

szavazni, a Megállapodás módosítása a 2012. október 31. napján a Szeghalom Járási Hivatal 

kialakításával kapcsolatban, az átadott vagyontárgyak birtokba történő visszaadását illetően 

elfogadja. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

43/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

Megállapodás módosítása a 2012. október 31. napján a Szeghalom Járási Hivatal 

kialakításával kapcsolatban, az átadott vagyontárgyak birtokba történő visszaadását 

illetően 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Békés Megyei Kormányhivatal által 

megküldött Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás módosítása tárgyú 

dokumentumot elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 

aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

19.napirendi pont: Döntés a polgármestert megillető cafeteria juttatást szabályozó 

Cafeteria Szabályzat módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, döntés a 

polgármestert megillető cafeteria juttatást szabályozó Cafeteria Szabályzat módosításáról 

 

Megkérte jegyzőasszonyt, hogy szeretné-e valamivel kiegészíteni?  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A cafatéria szabályzat azért módosult, mert a veszélyhelyzet idején a 

kormánynál született egy döntés az összeg emeléséről, változtak az összegek. A 

köztisztviselőké is megemelkedett, mivel ugyanaz a szabályozás a polgármester cafatériáját 

illetően ezért kell dönteni. 

 

Kláricz János polgármester: Jelezte a képviselők felé, hogy ebben a napirendi pontot illetően 

az érintettségére való tekintettel tartózkodik. 

 

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

 

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

szavazni, a Megállapodás a polgármestert megillető cafeteria juttatást szabályozó Cafeteria 

Szabályzat módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:  

 

44/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a polgármestert megillető cafeteria juttatást szabályozó Cafeteria Szabályzat 

módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte elfogadja polgármestert megillető cafeteria 

juttatást szabályozó Cafeteria Szabályzat módosítását. 

Felelős: Dr. Nagy Éva- jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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20.napirendi pont: Bejelentések 

Kláricz János polgármester: Szeretné a képviselő társaknak jelezni, hogy a következő ülésre 

szeretne előterjeszteni a polgármester szabadságát illető ütemtervéről egy módosított anyagot. 

Juhász Sándor képviselő: A polgárőrséggel kapcsolatban lett volna kérdése, de a kapitány úrtól 

és polgármester úrtól választ kapott az ülés elején. Szeretné kérdezni, hogy kavics érkezett-e 

már? 

Kláricz János polgármester: Zúzott kő még nem érkezett, erről a héten volt egyeztetés a 

szállítóval. Ígéretet tett, hogy a jövő hét folyamán nagy mennyiségben fog érkezni szállítmány. 

Maga a kavics terítésre kevés létszámú ember van jelenleg. Az esőzések miatt a Baross-Szondy 

utca közötti csatornánál olyan problémákra derült fény, ami miatt most is javítások folynak. A 

bölcsőde helyszínén a bontások megkezdődtek, ki lettek kötve a közművek, bízik abban, hogy 

késedelem nem lesz a csatorna javítása miatt. Ha a Baross utcán vége lesz a munkálatoknak, 

akkor a Kossuth téri bontás halad tovább. 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretne kérni a jelenlegi közfoglalkoztatottakról egy névsort.  

Kláricz János polgármester: Személyiségi jogokra hivatkozva testületi ülésre nem behozható 

személyi adatokat tartalmazó lista a közfoglalkoztatottakról. Magát a névsort munkaidőben 

képviselő asszony bármikor megtekintheti. 

Földesi Györgyné képviselő: Be lett adva egy támogatási szerződés csapadékvíz elvezetésére. 

Az időjárási viszonyokra hivatkozva kezdeményezték a Kossuth-Széchenyi utcai csomópont 

felülvizsgálatát. Ez okos dolog volt így? Úgy gondolja ez csak időhúzás, mert így új terveket 

kell készíteni. 

Kláricz János polgármester: Jogos a felvetés, a műszaki tartalomhoz mindenképp hozzá kell 

nyúlni, mivel a tavalyi tervek kerültek a pályázatban benyújtásra. A tervező felhívta a figyelmet 

arra, hogy a piac diktál némi drágulást. A szerződés megkötését követően lehet élni műszaki 

módosítással. Ez azt jelenti, hogy a felújítandó csatorna szakasz mértéke nem fog módosulni. 

Földesi Györgyné képviselő: A mai ülésen sok mindent megtárgyaltak. a februári ülésen arról 

volt szó, hogy a Bucsa-ÉP Kft. végelszámolásával kapcsolatban a végelszámoló a jelentést a 

márciusi ülésre készíti el, de az az ülés elmaradt. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban készült 

anyag? 

Kláricz János polgármester: Készült egy tájékoztatás, a következő ülésen ez a Képviselő-

testület elé kerül. 

Földesi Györgyné képviselő: Az idei évi diákmunkáról szeretné, ha készülne egy beszámoló. 

Hányan voltak, mely területeken dolgoztak? Javasolná, hogy beszéljenek a játszótér 

karbantartásáról. A Falunapról beszéltek, hogy elmarad. Az Allianz Biztosítással kapcsolatban 

kérdezné, hogy a fennmaradó két hónap visszafizetésre került? Szeretné a polgármesteri 

programot megismerni, ezt követően támogatni, de látja, hogy a következő ülésen ez napirendi 

ponton lesz. 
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket, véleményeket. 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 17,00 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

              Komroczkiné Nagy Edit  

                  jegyzőkönyvvezető 


