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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-8/2014. iktatószám 

 

8. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 

(szerdán) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

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

Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Biró Endre, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

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 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok közé kerüljön felvételre még egy 

napirendi pont, harmadikként: 

 

3./ Döntés a kedvezményes pályaépítési programban való részvételről és a szükséges önerő 

biztosításáról 

Előadó. Kláricz János polgármester   

 

A Bejelentések napirendi pont pedig az 4. napirendi pont lesz. 

 

Így a kiegészített napirendi pontok a következőek:  

       

Napirendi pontok:  

 

1./  Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./  Döntés a kedvezményes pályaépítési programban való részvételről és a szükséges önerő 

biztosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ Bejelentések 

 

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

kiadott napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

 

Mivel a képviselők részéről kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a napirendi pontok 

elfogadását. Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

                          

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.  

A módosítás azért szükséges, mert módosult a 368/2011.(XII.31.) Korm rendelet, valamint a 

kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet elfogadása miatt. 

Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Nemzetgazdasági minisztériumi rendelet értelmében az 

alaptevékenységek besorolását eddig biztosító államháztartási szakfeladatok helyett új 

kormányzati funkció kódok léptek életbe.  

A Magyar Államkincstár egy bizonyos megfeleltető tábla alkalmazásával, a törzskönyvi 

nyilvántartásban nyilvántartott szakfeladatokra vonatkozóan, hivatalból indított eljárás 

keretében eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre. A megfeleltetés eredményeképpen 

előállt kormányzati funkció kódok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014 január 1-jei hatállyal 

kerültek bejegyzésre. 

 

A költségvetési szervek törzskönyvi adatainak mielőbbi naprakészre hozásának biztosítása 

érdekében a képviselő- testületnek döntenie kell a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításáról, illetve annak 8. melléklete aktualizálásáról, melyet a megküldött előterjesztés 

tartalmaz. 

 

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

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

többször módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Bevezetés 

 

Bucsa Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon, a település lakossága, 

önszerveződő közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttműködésével, 

széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a község közügyeit, gondoskodik a 

közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítása jelen és jövőbeni céljainak 

megvalósításáról. 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontja, és 

53.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló többször módosított 22/2008.(XII.23.)(Továbbiakban: SzMSz) önkormányzati 

rendeletet alábbiak szerint  módosítja: 

1.§ 

 

(1) Az SzmSz 8. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2014. február 26. 

 

          Kláricz János                                                                      Dr. Nagy Éva  

           polgármester                                                                           jegyző                                                                                     

                                                                                                              

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2014. február 27. 

 

                                                                                                      Dr. Nagy Éva 

                                                                                                           jegyző 

 

 

1. melléklet 

 

Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és 

szakfeladatának rendje 

 

 

I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai 

 

 

Megnevezés:   Bucsa Község Önkormányzata 

Székhelye:   5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

Működési területe:  Bucsa község közigazgatási területe 

Fő tevékenység:  helyi közhatalom gyakorlása 



 4 

Jogszabályi felhatalmazás: 1990. évi LXV. törvény 

Vezetője:   a polgármester 

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

Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861 

Adószáma:   15344863-2-04 

KSH száma:   15344863-8411-321-04 

TB. törzsszáma:  00000000071985611 

Pénzügyi körzet: 9112  Bucsa 

KSH területi számjel: 0413471 

Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi 

OEP Kód: 1204 

TEÁOR: 8411 

Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai 

Kirendeltsége 

Bankszámla számai, megnevezése:  

Költségvetési elszámolási számla:  54000117-11031215 

Állami hozzájárulás számla:  54000117-11031222 

Munkaügyi Központ támogatás:                54000117-11031349    

Belvizes kölcsön besz. számla:                    54000117-11031356   

Egyéb elkülönített számla (KEOP):           54000117-11031325 

Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):       54000117- 11031332 

Magánszemélyek kommunális adója:        54000117-11031253 

Gépjárműadó:                                              54000117-11031239 

Iparűzési adó:                                               54000117-11031246 

Egyéb bírság beszedési számla:                  54000117-11031260 

Adóbírság beszedési számla:                       54000117-11031277 

Pótlék beszedési számla:                              54000117-11031301 

Egyéb idegen bevétel számla:                      54000117-11031301 

Termőföld bérbeadásából származó jöv:   54000117-11031291 

Egyéb közhatalmi bevételek:                       54000117-11031318 

 

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

polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen 

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

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

Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

 

II. Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok 

2014. január 1. napjától hatályos:  

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási   

              tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és – működtetés 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

              kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

042180 Állat-egészségügy 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
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047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

             begyűjtése, szállítása , átrakása 

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

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület kezelés 

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 

076062 Település – egészségügyi feladatok 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási minta program 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

       

 

2. napirendi pont: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjainak megválasztását.  

Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 

24. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületnek kell egy szavazással dönteni a 

szavazatszámláló bizottság tagjairól és póttagjairól. 

A határidő 2014. március 17. napja. 

  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a korábbi évekhez képest változás történt a szavazókörök 

számát illetően. A korábbi 3 szavazókör helyett 2 szavazókör lesz. Ennek indoka a település 

lakosságszámának folyamatos csökkenése és annak a szabálynak az összeegyeztetése, hogy 

egy szavazókörben mintegy hatszáz, de legfeljebb 1500 a központi névjegyzékben szereplő 

választópolgár jusson. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagja és póttagja esküt tesz, ezt legkésőbb 2014. április 4-ig 

lehet megtenni.  
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A szavazókörök felosztását az előterjesztésből a képviselők megismerhetik:  

 

1. A 001. szavazókör (Kossuth tér 6.- Községháza, Kijelölt szavazókör) SzSzB tagjai, 

póttagjai: 

1./ Sajtos Katalin Bucsa Baross utca 4.- tag 

2./ Demecs Jánosné Bucsa Kanizsai utca 23.-tag 

3./ Bányainé Nyíri Tünde Bucsa Dózsa utca 2.-tag 

4./ Orosné Berényi Mária Bucsa József A. utca 11.- póttag 

5./ Márki Tiborné Bucsa Bocskai u. 17.- póttag 

 

2. A 002. szavazókör ( Kossuth utca 61. – Iskola) SzSzB tagjai, póttagjai: 

1./ Gyurik Jánosné Bucsa Baross utca 15/A. elnök, tag 

2./ Czinegéné Pléli Mária Bucsa, József A. utca 23.- tag 

3./ Papp Eszter Bucsa, Kanizsai utca 18. –tag 

4./ Balogh Istvánné Bucsa Baross utca 1. – póttag 

5./ Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa Széchenyi utca 41.- póttag  

 

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

hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az 001. 

szavazókör és a 002. szavazókör tagjaival és póttagjaival. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    19/2014.(II.26.) Képviselő-testületi határozat 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 24. § (1) 

bekezdése alapján a Bucsa községben a Szavazatszámláló Bizottság tagjait az alábbiak szerint 

választja meg: 

1. A 001. szavazókör (Kossuth tér 6.- Községháza, Kijelölt szavazókör) SzSzB tagjai, 

póttagjai: 

1./ Sajtos Katalin Bucsa Baross utca 4.- tag 

2./ Demecs Jánosné Bucsa Kanizsai utca 23.-tag 

3./ Bányainé Nyíri Tünde Bucsa Dózsa utca 2.-tag 

4./ Orosné Berényi Mária Bucsa József A. utca 11.- póttag 

5./ Márki Tiborné Bucsa Bocskai u. 17.- póttag 

 

2. A 002. szavazókör (Kossuth utca 61. – Iskola) SzSzB tagjai, póttagjai: 

1./ Gyurik Jánosné Bucsa Baross utca 15/A. tag 

2./ Czinegéné Pléli Mária Bucsa, József A. utca 23.- tag 

3./ Papp Eszter Bucsa, Kanizsai utca 18. – tag 

4./ Balogh Istvánné Bucsa Baross utca 1. – póttag 

5./ Kovácsné Knyizsák Erika Bucsa Széchenyi utca 41.- póttag  

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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3. napirendi pont: Döntés a kedvezményes pályaépítési programban való részvételről  

és a szükséges önerő biztosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést a 

kedvezményes pályaépítési programban való részvételről és a szükséges önerő biztosításáról. 

Ez egy műfüves pálya megépítését jelenti. Ez nem csak sportolási, hanem oktatási célokat is 

szolgálhat. Nem lesz gond ha már sötét lesz, meg lesz oldva a pálya megvilágítása.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az MLSZ és a TAO pályaépítési program keretében az 

önerő részbeni finanszírozását segítő lehetőséget biztosít a jogosult önkormányzatok és 

sportszervezetek számára. 

A jogosultságok Bucsa község esetében megvannak, mert rendelkezik U19-es csapattal, részt 

vesz a Bozsik Programban, és  

 A műfüves pálya megépítésének az önkormányzatot érintő önerő összege 3.250.000.- Ft, 

erről az összegről kell a Képviselő- testületnek döntést hoznia, hogy a pályázat pozitív 

elbírálása esetén biztosítja költségvetéséből az önkormányzat. 

 

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

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Örül, és támogatja a javaslatot, nagyon jó, hogy csökkent a 

saját erő összege, és nem 30 % hanem csak 10 %. Reméli, hogy nem fogja terhelni nagyon a 

költségvetést.  

 

Kláricz János polgármester: Reméli, hogy fognak rá forrást találni, de javasolja, hogy így, 

hogy 10 % a saját erő összege, ne menjenek el mellette, támogassák a javaslatot. 

 

Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a sportcsarnok építése mellett ez is 

megvalósulhat? 

 

Kláricz János polgármester: A sportcsarnok esetében úgy kell elképzelni, hogy nincs önerő, 

de lehet, hogy nem is az önkormányzaté lesz, csak a terület, mert a KLIK-hez kötik a 

megépítést. Valószínű, hogy a KLIK nem szándékozik majd üzemeltetni, és az 

önkormányzatnak kell. Mindenesetre ezek lekötött projektek, és biztosan meglesznek 

valósítva, ezek támogatva vannak. Más településeken is tornaterem, vagy tornaszoba, illetve a 

sportcsarnokok építése lesz. Remélik, hogy  

 

Fenyődi Attila képviselő: Támogatja az elképzelést, örül, hogy ilyen irányban van 

elmozdulás. A fiatalok részére nemcsak a focit kell biztosítani, hanem jó az, ha van más 

sportolási lehetőség is, bővíteni kell, kosárlabda, kézilabda, futás, stb… mindenképpen 

hasznos a műfüves pálya. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

kedvezményes pályaépítési programban való részvétellel és a szükséges önerő biztosításával. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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20/2014. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat 

Döntés a kedvezményes pályaépítési programban való részvételről  

és a szükséges önerő biztosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni az MLSZ és a TAO 

pályaépítési programja keretében megvalósuló kedvezményes pályaépítési programban.  

A Képviselő-testület a támogatói döntés eredményeként a beruházás teljes bruttó 

költségéhez szükséges 10 %-os önerőt, 3.250.000 Ft-ot az önkormányzat 2014. évi 

költségvetési terhére - biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázattal kapcsolatos teendők 

elvégzésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Bejelentések. 

 

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

Mivel több kérdés nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést 17,00 

órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

     Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


