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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági, Kulturális Bizottsága 

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

310-6/2022. ikt.sz. 

6. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális, 

Bizottsága 2022. július 27-én (szerdán) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

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

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila, Mogyorósi Anikó, 

Polyák Jánosné tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester 
 

Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr. Nagy 

Éva jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat. 
 

Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 

5 fő bizottsági tagból mindenki jelen van. Határozat hozatalban részt vesz 5 fő. 
 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fenyődi Attila bizottsági tagot. 
 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Fenyődi Attila bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Fenyődi Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1./ Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítása, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester  

   Dr. Nagy Éva jegyző 

  Márki Tiborné elnök 
 

2./ Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának 

véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester  

   Dr. Nagy Éva jegyző 

  Márki Tiborné elnök 

 

3./ Bejelentések 
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Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek a 

meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata a napirendi pontokat illetően.  

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált 

költségvetésének előirányzat módosítása, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításának véleményezése 
 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi zárszámadása véleményezését. 

A bizottság tagjai az anyagot megkapták. A pénzügyi ügyintéző nem tud most jelen lenni. 

Megkérdezte, van-e az anyaghoz kapcsolódóan polgármester úrnak, jegyző asszonynak 

kiegészítése. 
 

Kláricz János polgármester: A 2022. évi költségvetést az évben szokásos előirányzat 

emelésekkel szükséges módosítani, azok kerültek a helyükre. Egyéb irányú bevétele sajnos 

nincs az önkormányzatnak. 
 

Faluházi Sándor tag: Az anyagban a kulturális ágazatban dolgozók bértámogatására a 

szövegben 2.277.093.- Ft van, később a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár támogatására 

1.823.000 Ft, ez kevesebb összeg kerül megjelölésre. a különbséget szeretné megkérdezni.  
 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az egyik kulturális dolgozó az 

önkormányzat foglalkoztatásában van, rendes munka törvénykönyve szerint. Ő is belekerült 

ebbe a pályázatba, így négy fő bére került kiegészítésre ezzel a támogatással. 
  
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki 

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

2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását, és a 2/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosítását, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

16/2022.(VII.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítása, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Bucsa Község 

Önkormányzata 2021. évi módosított konszolidált költségvetését bevételi és kiadási oldalon 

1.105.116.883.-forint főösszegben javasolja meghatározni.  

Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi módosított 

konszolidált költségvetési rendeletének megalkotását. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Márki Tiborné - elnök 

  Fábiánné Szabó Erzsébet – pénzügyi főelőadó 
  

2. napirendi pont: Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2022.(IV.29.) önkormányzati 

rendelet módosításának véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, az intézményi térítési díjakról 

szóló 6/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezését.  

Az anyagot a képviselők megkapták, a megnövekedett árak és rezsiköltségek indokolják az 

emelést. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kiegészítése jegyző asszonynak, 

polgármester úrnak? 

 

Kláricz János polgármester: Eddig a jogszabály tiltotta az emelést, majd feloldódott ez a 

tilalom. Arra kérte az intézményvezetőt, hogy önköltségi áron, nagyságrendileg a jelenlegi 

foglalkoztatotti létszámmal, a rezsivel emelten készítsen a térítési díjak emelésére javaslatot.  

A jelenlegi állapot sajnos nem takarja a kiadásokat. Az önkormányzatnál is emelkedni fog a 

rezsiköltség augusztus hónaptól. 

A szociális intézmény vásárol étkezést a konyától, az intézmény kiértesítése megtörtént, az az 

ár, amelyen most vásárolják nem fedezi a kiadásokat, de ennél nagyobb áremelést nem lehet 

most eszközölni. Sajnos az infláció, a nyersanyagok, és minden más is nagyon megemelkedett. 

 

Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy ha nem fedezi az ár az önköltséget, akkor veszteséget 

fog termelni? A veszteségre van-e koncepció? 

 

Kláricz János polgármester: Nem feltétlen, mert az intézmény összköltségvetését illetően a 

jelenlegi létszámmal, bérstruktúrával benne lesznek az finanszírozásba. 

Ha piaci alapon gondolkodna az önkormányzat akkor magasabb árat kellene megszabni. 

 

Még az is mérlegelni kell, hogy a nagyobb emelés, nehogy jelentős igénybe vétel csökkenést 

okozzon.  

Egy lépcsővel biztosan nem állítható be az az ár, ami reális lenne. Ha a későbbiekben lesz 

lehetősége az önkormányzatnak, akkor minden év márciusában felül kell vizsgálni a térítési 

díjakat, mert biztosan emelésre lesz szükség. 

 

A konyha intézmény 20 m3 feletti gázfogyasztással működik, ennél az intézmény nem lehet a 

gázfogyasztást teljes mértékben kiváltani, úgy mint ahol csak fűtésre használják. Ezeknél az 

épületeknél tud majd az önkormányzat fával fűteni.  

 

Polyák Jánosné tag: A gyerekek étkeztetését mindenképpen meg kell oldani, és minél 

olcsóbban, saját érdeke az önkormányzatnak az hogy minél olcsóbban dolgozzon. 

 

Kláricz János polgármester: A konyhánál a napelemes rendszer esetleges fejlesztésében 

gondolkodhatnak, most az egyik főzőüst sérült, abban szeretne gondolkodni, hogy nem 

gázüstre, hanem villamos energia felhasználású főzés lehetőségre kellene váltani.  

Lassan lezárul az előző napelemes fejlesztés indikátor jelentése kötelezettsége. Ez a csere egy 

éves többletkiadás, de utána megtérül. 

 

Faluházi Sándor tag: Hamar megtérül a napelemes fejlesztés.  
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Polyák Jánosné tag: Egyetért, hamar kellene ezeket a döntéseket meghozni, addig még elérhető 

a napelem, hamar megtérül a fejlesztés költsége, aki teheti meg fogja lépni, és ez le fogja kötni 

a kapacitásokat. 

 

Faluházi Sándor tag: Tudják-e fedezni a napelemes fejlesztéssel egy ilyen üst energia igényét? 

 

Kláricz János polgármester: Nem lehetne teljesen nullára csökkenteni a gázfogyasztást, de 

kettős lenne a haszna, mert a villamos energia felhasználást növelnék, de csökkenne a gáz 

felhasználás. 

 

Faluházi Sándor tag: Ha már csökken a gáz akkor már jobban járnak. 

Jó volt a rezsicsökkentés, de a mostani döntések meghozták azt a kényszerítő erőt, hogy 

mindenki oda fog figyelni az energia felhasználása csökkentésére. 

 

Kláricz János polgármester: A 

 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása a térítési díj emeléssel kapcsolatosan?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági 

  

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

17/2022.(VII.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

 Az intézményi térítési díjakról szóló 6/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet 

módosításának véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági, Kulturális Bizottsága elfogadja, és a képviselő-

testület felé is elfogadásra javasolja az intézményi térítési díjak előterjesztésben foglalt 

részletezéssel történő emelését, javasolja a rendelet módosítását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Márki Tiborné - elnök 

  Fábiánné Szabó Erzsébet – pénzügyi főelőadó 

 

3. napirendi pont: Bejelentések 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bejelentéseket. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Széchenyi u. 7. szám alatti 

ingatlannal kapcsolatosan jelzés érkezett az önkormányzathoz, arról, hogy ott fiatalok jártak, 

az épület lebontása lassan aktuálissá válik, ezt szükséges szorgalmazni az önkormányzatnak, a 

rongálókkal szemben pedig eljárás indult. 
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Márki Tiborné elnök: Mivel a Gazdasági, Kulturális Bizottság mai ülésén a bizottsági tagok 

részéről nem merült fel egyéb kérdés és hozzászólás, ezért az ülést 10,35 órakor bezárta.   

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 Márki Tiborné              Fenyődi Attila 

a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke  a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja 

   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

jegyző 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


