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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

3209-6/2021. ikt.sz. 

 

6. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 30-án 

(csütörtök) délután 13,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak:Kláricz János polgármester, Harmati Gyula, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi 

Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt:Márki Tibornéképviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívott:Dr. Nagy Éva jegyző 

 

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

 

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

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

A határozathozatalban részt vesz 6 fő. 

 

Megjegyezné, hogy a mai napra egy településbejárás napirenddel is kiküldésre került egy 

meghívó, de az esős időjárás miatt javasolja, hogy azt a mai napon ne tartsák meg, azért is, 

hogy ne feltétlen csak a kocsiból tekintsék meg a települést, ezért javasolja, hogy egy pár nap 

múlva, amikor az időjárás már javul egyeztessenek, és tartsák meg a bejárást.  

 

A képviselők elfogadták a javaslatot. 

 

Kláricz János polgármester: Ezzel az ülést megnyitotta. 

 

Ismertette a napirendi pontokat:  

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

fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Rendeletalkotás a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról, és az 

igénylésfeltételeiről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  Dr. Nagy Éva jegyző 
 

3./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

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

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  Dr. Nagy Éva jegyző 
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4./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022 évi 

fordulójához 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítása elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ 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.    

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

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

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

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

Szeretné a képviselő társainak jelezni, hogy a református egyház a fennálló 

kölcsönszerződésének eleget tett, a kölcsön kiegyenlítésre került.  

Faluházi Sándor képviselő: Megköszönte a segítséget. Szeretné megemlíteni, hogy a 

gyülekezet egyik tagja garázsvásárt tartott és a bevételt a református egyháznak adakozta. 

Több mint 200.000 Ft lett a bevétel. Azért említi meg, mert nem megszokott dolog, hogy egy 

hétköznapi embertől ekkora adományt kapjanak. Ez indította el azt a folyamatot, hogy vissza 

tudták fizetni az önkormányzat felé a kölcsönt, továbbá egy másik kft. felé is törlesztett az 

egyház, a bevételt a földbérleti díj fedezte. 

Kláricz János polgármester: Úgy gondolja a többiek nevében is fogalmazhat úgy, hogy a 

jövőben bármilyen segítségre van szüksége az egyháznak az önkormányzat a támogatását 

nyújtja. Itt jegyezné meg, hogy egy 15.000.000 Ft-os pályázatot nyert meg a katolikus egyház, 

ezen belül is a BucsaiFilia. A püspökség engedélyezte, hogy a bucsai egyházközösség külön 

jogi személyiségként jöjjön létre, külön adószámmal. Bízik benne, hogy hamarosan meg 

tudják kezdeni a felújítást. A torony részen bádogozási munkákat, a homlokzaton javítási 

munkálatokat szeretnének végezni. 

2021 szeptember 25-én megrendezésre került Szent Mihály napi őszi vigadalom sorozaton 

belül a covid miatt elhalasztásra kényszerült nyilvános köszöntéseket most tudták pótolni. 9 

házaspár elfogadta a rendezvényen való köszöntést, négy házaspárt az otthonában 

köszöntöttünk. Az idén erre az egy rendezvényre összpontosultak a programok, ezért lettek 

megtartva a köszöntések is. 

A szociális tűzifa pályázatnak megérkezett a támogatói okirata. 639 köbméternyi lágylombos 

tűzifára nyújtottak be kérelmet ez volt a maximálisan igényelhető mennyiség. 488 köbmétert 

fogadtak el, ennek a finanszírozását kapják meg a Belügyminisztériumtól.   

Az önkormányzatot kiszolgáló erdészettel már felvették a kapcsolatot. 
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 

Dr. Nagy Éva jegyző:A pénzügyi főelőadó jelezte, hogy holnap reggel tudná a kimutatást 

összeállítani a pénzkészletről, a követelésekről a kötelezettségekről és az utólagos 

elszámolásra kiadott pénzeszközökről szóló munkaanyagot, ezután tudják a képviselő 

testületnek kiküldeni. 

Kláricz János polgármester: Megérkezett a támogatási szerződés az Európai Molibitási Hét 

alkalmából megtartható társas programokra, 500.000 Ft értékben. Már a programok 

lezajlottak. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 

Faluházi Sándor képviselő: A szennyvíz beruházással kapcsolatban lenne kérdése, hogy 

megjelent a támogatás a Közlönyben? 

Kláricz János polgármester: Igen, augusztus 11-én jelent meg a Magyar Közlönyben, ami az 

eddigi szakmai és költségbecslések alapján a forráshoz rendelés megtörtént az éves fejlesztési 

keretben. Ennek eredményekéntelindították a folyamatot a közbeszerzési eljárás lefolytatása 

irányába. A közreműködő szervezet a közbeszerzési anyagban kért módosításokat.  

Ami fontos, hogy 2023. december 31-ig elkészült beruházásnak kell lenni, így időben vannak 

ahhoz, hogy ez egy 24 hónapos beruházás. Az engedélyes terveket a leendő nyertes kivitelező 

fogja elkészíteni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az előterjesztésben látja, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt 

víziközművenként elkészítette a 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervet, melyet véleményezésre az önkormányzat részére megküldött. A véleményezési 

határidő szeptember 15. napjáig szólt, és a folyamatnak nem kötelező része a képviselő-

testületi felhatalmazás. Véleménye szerint pedig kell, de mivel már két éve elfogadták azt a 

gördülő fejlesztési tervet így most is el kell fogadni a testületnek. 

 

Megkérdezte, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tűzifa igényét képviselő-

testületi határozattal most hozzák meg? 

 

Kláricz János polgármester: Erről az előző testületi ülésen készült határozat. Ahhoz a 

határozathoz képest csökken az önkormányzat hozzájárulása, mivel akkor a maximálisan 

igényelhető mennyiségről döntöttek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Annyit jegyezne meg, hogy 2-3 évvel ezelőtt elterjedt róla az a 

hír, hogy nem kívánja a szociális tűzifát támogatni. Személy szerint nem az ellen volt, hogy 

ne legyen tűzifa, hanem azt kifogásolta, hogy miért nincs megrendelve időben. Kéri, hogy 

most ne menjen ki ilyen téves hír ki róla. 

 

A Gyulai tankerület ajánlatot kért a személy-szállításról. Kérdezi, hogy ezt elfogadták? 

 

 A „Belterületi csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” építési beruházás 2021. október 31. 

napjával zárul, a Magyar Államkincstár 2021. szeptember 27-én egyeztetésre küldött értesítést 

a projekttel kapcsolatosan, illetve október 5-én ellenőrzi a projekt eddig szakaszát. Erről lehet 

bővebben tudni valamit? 
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A „Mini bölcsőde építése Bucsán” projekt kb 60 %-os előrehaladást mutat, ennek a 

projektnek is 2021. szeptember 27-én volt az egyeztetés a Magyar Államkincstárnál. Erről 

szintén szeretne bővebb tájékoztatást kérni, hogy mi lett az eredménye. 

A szennyvíz beruházással kapcsolatban örömmel fogadja a híreket. 

A Magyar Falu Program keretében a 2021-ben meghirdetett felelős állattartás elősegítése 

című pályázati kiírásban benyújtott igény megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott 

tartalmi értékelési szempontoknak, így 1.484.937 Ft támogatásban részesült. 42 db bucsai 

kutya és macska ivartalanítása, veszettség elleni védőoltása/és vagy transzponderrel történő 

megjelölése kerül elvégzésre. A meghívóból idézett. Látja a megszövegezésben, hogy 

támogatásban részesültek, viszont az állatok megjelölése még ezután kerül elvégzésre. Ezek 

szerint a megjelölés még nem került elvégzésre, ha igen akkor ki végezte el? 

Az önkormányzat 1.000.000 Ft-ot kapott a kistelepülési rendezvények támogatására. Ezt az 

összeget nem használták fel, október 23-án kerül felhasználásra? Milyen programok lesznek? 

Az őszi vigadalom rendezvény meg volt, a meghívóban nem látta, hogy lesz köszöntő is. Nem 

olvasott róla, hogy ki a falu legfiatalabb lakója, ki a legidősebb, kik a köszöntött házasok. Jó 

lenne, ha ez szerepelne a települési honlapon. 

A közfoglalkoztatottak kiállítása meg volt. Jó lenne tudni azt, hogy mit állítottak ott ki, kik 

voltak ott és mi volt a vélemény erről. 

Belső ellenőrzés lezajlott, megkérdezte, hogy mi a megállapítás? Valamint hatósági ellenőrzés 

is volt, erről is kellett volna tájékoztatást kapni a képviselő-testületnek. 

Többször beszéltek már róla, hogy a falun belül egyre nagyobb a forgalom és egyre 

veszélyesebb. Valamit ez ügyben is tenni kellene. 

A Bucsa-Ép Kft. felszámolásával kapcsolatosan is szeretné kérni a tájékoztatást, milyen úton 

és hol tartanak most vele? Mennyit fizet ezért az önkormányzat, ezt az ügyvezetőnek kellene 

végig vinni, de az önkormányzat ügyvédet fogadott, mi ennek a költsége? 

Az előző testületi ülésen nem, viszont az azt megelőzőn részt tudott venni. Akkor kérte, hogy 

beszéljenek arról, hogy hogyan áll a vírus helyzet morálian is és település szinten is, érti ez 

alatt a vállalkozásokat, anyagilag érintette-e az itteni vállalkozásokat? Lett-e az 

önkormányzatnak ebből anyagi felelőssége, terhe? 

Polgármester úr említette, hogy az alpolgármester urat megbízta a tájékoztatás feladatokkal, 

esett-e erről szól az elmúlt testületi ülésen? 

Úgy hallotta, hogy a 4-es főúton a Karcagra vezető úton körforgalmat szeretnének építeni. 

Ennek jó lenne utána járni, erről is beszéltek már, tudnak valami pontosabb információt? 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, igyekszik mindenre választ 

adni. 

A tűzifával kapcsolatosan igyekszik helyesen kommunikálni, reméli, hogy nem fogja senki 

félreérteni. Akkoriban a fa megrendelve meg volt, csak a szállítást nem tudták hamarabb 

teljesíteni. Valóban a határidő nagyon szoros volt. Bízik benne, hogy az idén a tavalyi évhez 

hasonlóan nem lesznek fennakadások. 
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A Gyulai Tankerületi Központ azért került megjegyzésre, mert az iskolások utaztatásának 

költségét a tankerület versenyeztetni szokta. Az önkormányzat mindig közöl egy árat 

amennyiért elvégzi ezt a feladatot.Az önkormányzat ajánlatát a tankerületi központ elfogadta. 

A „Belterületi csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” építési beruházás október 5-i 

ellenőrzése egy jövőbeni ellenőrzést takar. A kivitelezés 99%-os készültségi szintben van, 

ilyenkor szokott az államkincstár ellenőrzést végezni. Erről a jövőben tud tájékoztatást 

nyújtani. 

Előzetes projektegyeztetések voltak szeptember 27-én, úgy a csapadékvíz, mint a bölcsőde 

esetében. Az eddigi dokumentációk és műszaki adatok alapján megdicsérték a projekten 

dolgozó kollégákat. A vállalt határidők hamarabb teljesülnek, a csapadékvíz elvezetésnél és a 

bölcsődénél is. A bölcsőde épülete is már novemberben átadásra kerülhet. A csapadékvíz 

elvezetésnél azért nem tudták még 100 %-os készrejelenteni a munkálatokat, mert a 

Széchenyi utca kezdeténél van egy olyan föld alá helyezendő csőhálózat aminek a lehelyezése 

még nem történt meg. 

A kutyák és macskák ivartalanításával, oltásával kapcsolatban a szót szeretné Harmati Gyula 

alpolgármester úrnak átadni. 

Harmati Gyula alpolgármester: Az önkormányzat a Magyar Falu program keretében sikeresen 

pályázott. Ehhez előzetes igényfelmérést végeztek a lakosság körében. Az adatokat a 

rendszerben rögzítésre kerültek a pályázat benyújtásakor. Szórólapokon és interneten 

hirdették. 42 fő jelentkezett. A maximális költség kerete 1.500.000 Ft volt, amelybe bele is 

fértek. Csuta doktor úrral kötöttek megállapodást. Doktor úr jelezte, hogy október elejétől 

valószínűleg 10 hétvégét fog érinteni, amikor ezeket a feladatokat el tudja látni, de erről még 

október elején egyeztetnek. A pályázati összegben a szállítási díj is benne van, mivel ezeket a 

beavatkozásokat a rendelőjében végzi. Ha minden jól megy a beavatkozások november vége 

vagy december elejére befejeződnek. 

Kláricz János polgármester: A héten is több napot foglalkozott a jegyző asszony a kóbor 

ebekkel. 

1.000.000 Ft-ot kapott az önkormányzat a kistelepülések rendezvényeinek támogatására. 

Maga az összeghatár már tartalmazta azt is, hogy milyen vendég fellépőket lehet igénybe 

venni. Október 23-án a nemzeti ünnephez kapcsolódóan a Triász nevű zenekar fog fellépni, a 

pályázat ezt tartalmazza, és finanszírozza. 

Harmati Gyula alpolgármester: Nem akar árakat mondani, de elképesztően megdrágultak az 

előadók. Ezt azért hozzáteszi, hogy az együttes a hangosítást saját magának biztosítja, 

valamint saját fénytechnikát is hoznak. Tudna olyan árajánlatot is mutatni, ahol csak a hang-

és fénytechnika többe kerül, úgy hogy még koncert sem volt. A Faluház nem rendelkezik 

ilyen minőségű technikával. Más előadónál ez valószínű plusz költséget jelentene. 

Kláricz János polgármester: Azt elmondhatják, ha nem lenne ez a központi támogatás akkor 

nyilvánvalóan nem ilyen volumenű rendezvényt tartanának. 

Harmati Gyula alpolgármester: Amikor a médiában elkezdett megjelenni, hogy 1.000.000 Ft-

ot kapnak a kistelepülések el kellett gondolkozni azon, hogy vészesen közeledik az ősz, mit 

merjenek bevállalni. Ekkor gondolkoztak azon, hogy talán az október hónap belefér. Sajnos, 

most már minden rendezvény megszervezéséhez úgy tudnak hozzá állni, hogy egyáltalán 

engedélyezik-e, hogy megtartsák. 
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Kláricz János polgármester: A hétvégén köszöntött idősekről, házasokról névleges listát 

tudnak adni a képviselő társaknak. A lista tartalmazza azokat a személyeket is akik tavaly a 

járvány miatt nem kerültek köszöntésre, illetve az idei személyeket is. 

Harmati Gyula alpolgármester: A köszöntötteket a holnapi napon közzé teszik a honlapon. A 

listát Csaláné Bányai Katalin készíttette, 2012. óta ő is vezeti le a köszöntéseket a 

rendezvényeken, valószínűleg most utoljára, mert már nyugdíjba vonult. A köszöntőt, ahogy 

az elmúlt években is nagyon igényesen, személyre szabottan készítette el. Több éves 

segítségét, munkáját a hétvégén meg is köszönték neki a nyilvánosság előtt is. 

Kláricz János polgármester: A közfoglalkoztatási kiállítással kapcsolatban szeretné 

elmondani, hogy ott voltak, képviselték a települést. A mezőgazdasági programban készült 

termékeket lehetett megkóstolni, nagy sikerrel. Idén alacsonyabb volt az önkormányzati 

részvétel. Megyei szinten 74 önkormányzatból kb. 50 önkormányzat képviseltette magát. 

Szeretné kiemelni, hogy a kormánymegbízott úr Kiss Lajos kollégát elismerésben részesítette 

a közfoglalkoztatásban szakszerű és korszerű adminisztratív feladatok ellátásáért. 

A belső ellenőrzéssel kapcsolatosan jegyző asszonynak adná át a szót. 

Dr. Nagy Éva jegyző:Természetesen szokott napirendi ponton lenni, de ez konkrétan a 

következő ülésre lett beütemezve a munkatervbe. Egyébként a jelentések elkészültek, meg is 

érkeztek. A hatósági ellenőrzés egy átfogó ellenőrzés volt, a kereskedelmi és az adó területét 

érintően. Ezt most azért nem hozták be külön, mert a következő ülésen adóhatósági 

beszámoló is van beütemezve, az azt követő ülésen pedig a jegyzői beszámoló. 

Az elkövetkezendő üléseként két napirend is lesz amelyben szerepelni fog a téma. 

Kláricz János polgármester: A következő 7 éves ciklusban van lehetőség kerékpárút 

kivitelezésére pályázni. Az önkormányzat jelentkezett is, de TOP-os forrásra, ez a jelenlegi 

forrás amit biztosítani tudnának az kevés, viszont fel vannak ír az önkormányzat, amint 

lehetőség lesz rá élni fognak vele. 

A Bucsa-Ép Kft.-vel kapcsolatos jogi képviseletet Dr. Szabó Miklós látja el. Az elmúlt 

hetekben még nem jelentkezett, de a legközelebbi ülésre készülni fog munkaanyag. Egyszeri 

százezer forintos díjazást kért ezért a munkáért. Kérni fogja, hogy a következő ülésre 

készítsen tájékoztatást.  

A vírus helyzettel kapcsolatosan semmilyen jelzés nem érkezett a szolgáltatókat érintően. 

Arról sincs információjuk, hogy a kormánytól egyéb támogatást, bértámogatást, 

újrakezdéshez hitelt vett-e valamelyikük igénybe. Összességében beszéltek arról, hogy 

készítenek a testületnek egy beszámolót a költségekről, ezt a következő ülésre elkészítik. 

Tavaly maszkokat, idén pedig covid gyors teszteket vásárolt az önkormányzat a háziorvosok 

részére igény szerint. Ezzel nem élt mindkét háziorvos. 

Ezen túlmenően az önkormányzatnak költsége nem keletkezett, de az érdemes lenne 

kimutatni, hogy Bucsa Község Önkormányzata költségvetésére a központi döntések milyen 

hatással voltak. 

Az M4-es autóútról jó hírrel tud szolgálni. A Penny Market Logisztika és Bucsa között fog 

elhelyezkedni a nyomvonal. 
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Juhász Sándor képviselő: Elszeretné mondani, hogy akik a covid betegségen átestek idős 

személyek igényelhettek aKormány Hivataltól egyszeri segélyt, 15-19 ezer forint összegben, 

és 7 személy jelzett vissza, hogy sikerült a támogatásban részesülniük. 

Kláricz János polgármester: Azt még szeretné elmondani, hogy a LED-es közvilágításra való 

átállás megtörtént. Várja a képviselőktől a véleményeket, tapasztalatokat. A műszaki átadás 

október közepén fog megtörténni. Kéri a képviselő társakat, hogy a lakosságot is kérdezzék 

arról mi a vélemény. Eddig pozitív visszajelzések érkeztek. 

Juhász Sándor képviselő: Emlékszik, hogy annak idején elég negatív kritikát fogalmazott meg 

a LED világításról, de most már látja, hogy egész jó világosságot biztosítanak a lámpatestek, 

lehet megfelelően közlekedni. 

Kláricz János polgármester: Minden lámpatestet kicseréltek, a Kossuth utcán viszont még 

kibővítésre is került a lámpatestek száma.  

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

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

ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

206/2021.(IX.30.) 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 

 

2.napirendi pont: Rendeletalkotás a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról, és 

az igénylésfeltételeiről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a rendeletalkotás a 

szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről.  

Maga a napirendi pont kitér arra, hogy ezt a rendeletet miért is fogadják el. Jogosultsági 

tényezőkben a rendelet nem változott. Az eddigi rendeletükben a tüzelőanyagot tűzifában 

határozták meg, most részleteznék abban, hogy lehet lágy- vagy keménylombos tűzifa, 

valamint szén. 

 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a rendeletet a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról, és az 

igénylés feltételeiről.  

 

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

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

8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés feltételeiről 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazással élve, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről az alábbi 

rendeletet alkotja: 

A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy meghatározza a szociális célú tüzelőanyag, mint természetbeni 

támogatás igénylésének részletes feltételeit és a szociális rászorultság szabályait. 

A rendelet hatálya 

2. § 

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

(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) természetes 

személyekre. 

Általános rendelkezések 

3. § 

(1) E rendeletben meghatározott szociális célú tüzelőanyag természetbeni támogatásként 

nyújtott rendkívüli települési támogatásnak minősül. 

(2) A tüzelőanyag fajtája a pályázati kiírásban foglaltak szerint lehet: 

a) keménylombos tűzifa 

b) lágy lombos tűzifa 

c) szén. 

(3) A tüzelőanyag fajtájáról minden évben a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról szóló 

határozatában dönt. 

(4) A tüzelőanyagban részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető. 

(5) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott feladat 

és hatáskörének gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át. 

Eljárási rendelkezések 

4. § 

(1) E rendeletben meghatározott természetbeni támogatás iránti kérelmet a Bucsai Közös 

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

melléklete szerinti formanyomtatványon. 
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(2) A kérelemhez csatolni kell: 

a) a háztartásban élő személyek kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről 

szóló igazolást, 

b) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel történik 

(csak gáz, gáz és vegyes tüzelésű kazán-kályha, vagy csak vegyes tüzelésű kazán-

kályha), 

c) igazolást arra vonatkozóan, hogy a háztartásban élő személyek (vagy legalább egy 

személy) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 

szerinti 

ca) aktív korúak ellátásában, vagy 

cb) ápolási díjban, vagy 

cc) időskorúak járadékában, vagy 

d) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati 

rendelete szerinti lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesül, vagy 

e) a háztartásban élő gyermek (ek) hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete 

megállapításra került a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény szerint. 

(3) A kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak környezettanulmánnyal 

ellenőrizhetőek. 

(4) A kérelem benyújtásának időpontjára, határidejére vonatkozó adatokat a helyben szokásos 

hirdetmény (hirdető táblán és honlapon közzététel) útján kell közzé tenni. A hirdetményben 

foglalt határidő elmulasztása jogvesztő. 

(5) E rendeletben szabályozott természetbeni támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától és 

háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 mennyiségű tüzelőanyag állapítható meg. 

(6) E rendelet alapján indított eljárás költség- és illetékmentes. 

(7) A szociális tüzelőanyagra jogosultakról nyilvántartást kell vezetni. 

5. § 

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

(2) Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak. 

(3) Jövedelemszámítás: az Szt.10. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján történik. 

Szociális célú tüzelőanyag igénylésének részletes feltételei és a szociális rászorultság 

megállapítása 

6. § 

(1) Szociális célú tüzelőanyagra, mint természetben nyújtott támogatásra való jogosultsága 

annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg: 

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

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és 

b) a lakásban legalább egy vegyes tüzelésre alkalmas berendezés van. 
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(2) A jogosultság megállapításánál előnyt élvez az a személy, akinek a háztartásban van olyan 

személy (ek), aki aktív korúak ellátására, vagy ápolási díjra, vagy időkorúak járadékára, vagy 

lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, vagy a háztartásban élő gyermek (ek) 

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete megállapításra került. 

Záró rendelkezések 

7. § 

Hatályát veszti a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 

14/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet. 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

K É R E L E M 

szociális célú tüzelőanyag megállapításához 

I. Személyi adatok 

1. Kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve:……………………………………………………………………….……………….. 

Születési neve:…………………………………………………………………………….… 

Anyja neve………….…………………………………………………..….……………….. 

Születési helye, ideje:.…………………………………………………..…………………… 

Lakóhely/ tartózkodási hely: 5527 Bucsa,…..…..................................utca..……………..hsz 

TAJ szám: ……………………………………………………………………………… 

2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma (a kérelmezőn kívül):………………….fő 

(háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége) 

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai (kérelmezőn kívül): 

név születési helye, ideje anyja neve TAJ szám 

    

    

    

    

    

    

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában az alábbi ellátásra jogosult 

vagyok, vagy a háztartásomban (a táblázatban feltüntetett személyek közül) van olyan 

személy: igen - nem 

- aki aktív korúak ellátására jogosult,……………….fő 

jogosult neve:………………………………………….………………………………… 

- ápolási díjra jogosult:…………………….fő 

jogosult neve:…………………………………………………………………………….. 

- időskorúak járadékára jogosult:………….fő 

jogosult neve:…………………………………………………………………………….. 

- lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult:….…………..fő 

jogosult neve:…………………………………………………………………………… 

- hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (ek) száma……………..fő 

gyermekek neve:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 
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II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző havi 

nettó jövedelme 

a jövedelem típusa kérelmező kérelmező háztartásában élő 

további személyek 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

  

Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

  

Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

  

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

  

Önkormányzat, munkaügyi 

szerv, járási hivatal által 

folyósított ellátások 

  

Egyéb jövedelem (tartásdíj)   

Összes jövedelem  

III. Nyilatkozat 

5. A kérelemmel érintett lakás fűtése * 

- csak gázzal 

- gázzal és vegyes tüzelésre alkalmas berendezéssel (kazán, kályha stb.) 

- csak vegyes tüzelésű berendezéssel (kazán, kályha stb.) 

történik. 

*(a megfelelő rész aláhúzandó) 

6. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy* 

- életvitelszerűen a lakhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek 

- * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak 

környezettanulmánnyal ellenőrizhetőek. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Bucsa,………………………..…………………….. 

…………………………..…………. 

kérelmező aláírás  
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3.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítása 

  

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

Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati 

rendelet módosítását.  

Szükséges azoknak a kormányzati funkciókódoknak a felvétele, amelyek jelenleg nem 

szerepelnek az önkormányzat törzskönyvében. 

 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a csatlakozás aBucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítását.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 9/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete 

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 12/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

A Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetés napját követő napon lép 

hatályba, és hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2021. október 2-án lép hatályba. 

 

 

Bucsa, 2021. szeptember 30. 

 

 

   Kláricz János     Dr. Nagy Éva 

    polgármester          jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2021. október 1-jén. 

 

        Dr. Nagy Éva 

               jegyző 
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1. melléklet 

„3. melléklet 

 

Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és 

szakfeladatának rendje 

 

1. 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:9112Bucsa 

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.) 

Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

 

Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok 
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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 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása” 
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4.napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2022 évi fordulójához 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a csatlakozás a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022 évi fordulójához. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Olyan sok másfajta támogatás is van már. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Néhány főiskolás hallgató pályázata beérkezik még, van rá igény. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy csatlakozzon az önkormányzat a pályázathoz, 

nem jelent túl nagy költséget. 

 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a csatlakozás a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022 évi fordulójához. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

207/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati 

fordulójához a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási 

tanulmányainak támogatására.  

Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az 

elektronikus adatbázis használatára szóló Nyilatkozat aláírására. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

5.napirendi pont: A Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a Bucsa és 

Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítását. 

A mini bölcsőde működését készítették elő. Valószínűsíthető, hogy a működési engedély 

legkésőbb 2022. januárban már meg lesz, ugyan ebben a hónapban már szeretnék is a 

bölcsődei szolgáltatást elindítani. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Maga az intézményi megalakulásnak már eleget tettek, a törzskönyvi 

bejegyzés már meg van 2022. január 1. hatállyal.  A május végi döntésükkel azt a struktúrát 

véghez vitték, amelynek az volt a célja, hogy létre jöhessen a bölcsőde. Viszont a 

fenntartóhoz is be kell ezt a változást integrálni, a társulási megállapodásnál a feladat 

ellátásba is be kell venniük. 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. 



17 
 

Kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a Bucsa és 

Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítását. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

208/2021.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 1. mellékletében foglalt 

módosító okirat szerint jóváhagyja a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos 

Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint az 

egységes szerkezetbe foglalását. 

Felelős: Kláricz János a társulás elnöke 

Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: Bejelentések 

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

Földesi Györgyné képviselő: Beszéltek a Kossuth utcai iskola mögötti területről. Előző 

üléseken már megjegyezte, hogy jó lenne azt a területet hasznosítani. Polgármester úr akkor 

azt mondta, hogy elég vizes területekről van szó. A Móricz Zsigmond utcát és az Alkotmány 

utcát bejárva viszont azt tapasztalta, hogy lehetne művelni azokat a területeket. Véleménye 

szerint a közfoglalkoztatás nincs teljesen kihasználva. Dolgozhatna ott pár közfoglalkoztatott, 

termeszthetnének zöldségeket, ezzel is segítve a napköziskonyhát. Tervezve volt, hogy arra a 

területre majd sportcsarnokot építenek. Ezt nem javasolja. Ha lesz sportcsarnok az jobb lenne 

például a Kossuth utcán felépíteni, nem oda arra az eldugott helyre. 

Kláricz János polgármester: Kiegészítést tenne a 4-es számú főúttal kapcsolatban. Beszéltek 

már a megnövekedett forgalomról, az utak leterheltségéről. Utána járt és ennek a legfőbb oka, 

hogy a füzesgyarmati telephelyű Hajdú-Tüzép, akik köveket, építési anyagot szállítanak van 

jogosultságuk ezt az utat használni. Rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel. 

Földesi Györgyné képviselő: Fontosnak tartja most megemlíteni és a lakosság véleménye 

számít, sokan nem tartják rendbe házukat, telküket, emiatt értéktelenedik a falu. Ezt érti 

morálisan és fizikálisan is.Szeretné, ha hoznának valamilyen döntést arról, hogy az elköltözött 

falubelieket haza csalogassák. Ötlete is van: Kínálhatnák az önkormányzat tulajdonában lévő 

telkeket féláron azzal a feltétellel, hogy 5 éven belül a vevő ingatlant épít rá vállalkozás vagy 

lakhatás céljából. Támogatni szeretné az itt élő vagy haza tért embereket. Természetesen várja 

a képviselő társai véleményeit, ötleteit. 

Fenyődi Attila képviselő: Teljesen egyetért képviselő asszonnyal, de azt megjegyezné, hogy 

amíg például Kertészszigeten mondhatni nincs kisebbség addig Bucsán már olyan létszámmal 

van, hogy a népesség aránya nagyon eltolódni látszik. Ezért ő úgy látja, hogy inkább innen 

elfelé megy az ember nem pedig beköltözik. 

Kláricz János polgármester: Képviselő asszony már többször is felvetette ezt a témát. A 

jelenlegi kormány rendeletek lehetővé teszik azt, hogy hozzátudjon a település tenni ahhoz 

amit a képviselő asszony mondott. Ha valakit ösztönözni tudnak arra, hogy a településen 

építkezzen, akkor nyilván az illető hosszú távra tervez. Mindenképp kéri, hogy ezzel 



18 
 

kapcsolatban induljon el egy munkaanyag. Vegyék számba az önkormányzat ingatlanait, 

telkeit. Mérjék fel melyik milyen közmű ellátottsággal rendelkezik,legyen róla vizuálisan 

térkép. Döntsenek arról, hogy egy adott időszakban mennyit hirdetnek meg, milyen 

csökkentett költségen. Akár meghatározhatják a jogosultsági köröket. Érti ez alatt a fiatal 

házasokat, CSOK támogatást igénybe vevőket. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A lehetőséget most kell megragadni, hiszen most rengeteg 

otthon-teremtési támogatást kapnak a családok. 

 

Juhász Sándor képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy az eszközkezelő aki az ingatlanokat 

kezeli, azokat az ingatlanokat hol hirdetik? 

 

Kláricz János polgármester: Nem tudja pontosan, véleménye szerint az eszközkezelőnek van 

egy saját hirdetési oldala. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy Zagyva János telekvásárlása megtörtént?  

 

Kláricz János polgármester: Megtörtént, az adás-vételi szerződés aláírásra került.  

 

Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt így az ülést 14:00 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

       jegyzőkönyvvezető 


