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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-82022. ikt.sz. 

 

8. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 16-án (szerdán) 

délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Földesi Györgyné, 

Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 
 

Távol maradt: Faluházi Sándor Attila képviselő 
 

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 1 fő képviselő, aki távolmaradását előre jelezte. 

A határozathozatalban részt vesz 6 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontokat:  

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között megtett 

fontosabb intézkedésekről  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítása, és a 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi Szolgáltatási terve 

 Előadó: Harmati Gyula intézményvezető 

 

4./ A 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

5./ 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 jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    
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1.napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 
 

Kláricz János polgármester: Ismertette az első napirendi pontot a tájékoztatást a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 

 

A képviselők az előterjesztést megkapták, bővebben nem kívánja kiegészíteni. 

 

Megkérdezte a képviselő társakat van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Márki Tiborné képviselő: A kérdése ahhoz kapcsolódna, hogy tavaly már szó volt az Idősek 

Klubja épületének felújításáról. Ez a felújítás milyen pályázatba került bele? 

 

Kláricz János polgármester: A felújítással kapcsolatos pályázat augusztusban fog megnyílni, 

TOP PLUSZ projekt lesz, és erre a kiírásra kerül benyújtásra az Idősek Klubja felújítása. Az 

ingatlan műszaki felmérése megtörtént, előzetes igényként a pályázati forrást kezelő Békés 

Megyei Önkormányzat felé jelezve lett.  

 

Az év elején sok pályázat került benyújtásra a Modern Falvak program keretein belül, hiszen 

nagyon sok célterületet beindítottak. 

Ebből volt egy pályázat amit nem tudott az önkormányzat a feltételek szerint biztosítani, ez az 

iker szolgálati lakás felújítása. Olyan szigorú bérlői feltételek voltak szabva, hogy ezt a 

pályázatot nem tudta az önkormányzat a hiánypótláskor tovább vinni. 

 

A rendkívüli testületi ülésnek témája volt az, hogy a szennyvíz pályázat tekintetében a mérnök 

kiválasztását is el kellett indítani, ez elindult, ennek is várja az önkormányzat az eredményét. 

 

Azt még nem lehet tudni, hogy a választások után mikor indulnak tovább a munkafolyamatok, 

de április 3. napját követően várható lesz a tovább haladás. 

 

A pályázatok eredmény hirdetése várhatóan a jövő hét folyamán fog megtörténni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A 2022. március 16-án készült, a pénzkészletről a követelésekről, 

a kötelezettségekről és az utólagos elszámolásra kiadott pénzeszközökről szóló kimutatásban 

301.345.- Ft szerepel, mint bérbeadásból származó követelés. Miből tevődik az össze? 

A földvagyonból származó bevételekről és a házi állatok ivartalanítása pályázatról szeretne 

tájékoztatást kapni.  

A Kossuth utca 61. szám alatti iskola kert részének hasznosításáról is többször szólt már, az a 

véleménye, hogy ennek a területnek a megmunkálása tartalmas munkát adna. 

A játszótér állapotáról is szeretne tájékoztatást kapni, rendben van-e, sikerült-e? 

A falubejárás megtörtént, az ott történt megállapításaikkal kapcsolatosan semmisem valósult 

meg. Akkor megállapították, hogy sok fa hiányzik, ezeket mikor pótolják? 

Javasolja, hogy saját költségből a két buszmegállót újítsák fel, amelyek nagyon rossz állapotban 

vannak. 

Megkérdezte, hogy a polgárőrséggel kapcsolatban történt-e már változás? 

Többen jelezték irányába, hogy a Takarékszövetkezet nem volt nyitva három napon át, megérti, 

hogy betegség miatt volt, de erre oda kell figyelni, a lakosságnak szüksége lett volna arra, hogy 

nyitva legyen.  
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A képviselő-testület döntött arról, hogy a katolikus templomot is támogatja, sajnos a harang 

meghibásodása miatt egy emlékharangot nem tudtak a megrendelésre elvégezni, mert 

meghibásodott. Erre oda kell figyelni, mert ez egy pótolhatatlan esemény, ennek súlya van. 

 

A járdák felújításáról már beszéltek, szeretné, ha erről munkaterv készülne. Nem csúsztak még 

le róla, de javasolja, hogy a munkákat tervezzék meg előre. 

A BUCSA-ÉP Kft dolgai nincsenek lerendezve, régóta nem esett szó róla, az ügyvezető nem 

jön, valaki számoljon be, nincs lerendezve a dolga. 

A választási bizottságban négy fő személyét a jegyző asszony cserélte, volt aki önként mondott 

le, de volt akinek megköszönte a munkáját, egy levéllel és csokoládéval. 30 év távlatában többet 

érdemeltek volna az emberek. 

 

Kláricz János polgármester: A 301.000 Ft bérleti díj elmaradás egy tételben lett kiszámlázva, 

az előző ülésen említett bérleti díj elmaradások rendezve lettek. 

 

A földhasználati díjakról fog készülni egy kimutatás, amelyben láthatják majd a képviselő 

társak, hogy milyen bérleti díj bevételeik vannak. 

 

A házi állatok ivartalanításával kapcsolatos pályázatról megkéri majd Harmati Gyula 

alpolgármester urat, hogy pár szóban nyújtson tájékoztatást. 

 

A Kossuth utca 61. szám alatti iskola mögötti területtel kapcsolatban, nem látja akadályát 

annak, hogy művelés alá kerüljön. A terület egy állami programban van feltüntetve mint egy 

lehetséges sportcsarnoknak a területe. Ennek ellenére nem tartózkodik a terület másfajta 

felhasználásáról. Ez le kell egyeztetni a kertészetben dolgozó munkavezetővel, és előzetes 

talajelőkészítést is igényel.  

 

A játszótér rendben van, átadásra, használatba vették a gyerekek. 

 

A facsemeték pótlására előkészítik a talajt és az ősz folyamán vissza lesznek pótolva, 

csemetékkel. 

 

A buszmegállók felújítása egy fontos dolog, már nem a kornak megfelelő a buszváró. A karcagi 

járatnak három megállója van, míg a szeghalminak egy. A jövőben helyi szabályozással a Petőfi 

utca környékén is szeretnének egy buszmegállót kialakítani. A buszmegállók korszerűsítésére 

várható pályázati kiírás. 

 

Maga a polgárőr egyesület megszűnt. Egyáltalán nem sikerült vezetőtagot pótolni. A titkár 

személye részére az őszön érkezett érdeklődés és a levél megválaszolásában segített az 

önkormányzat. Véleménye szerint szükség lenne rá, ezért támogatja egy új egyesület 

létrehozását.  

 

A Takarékbankkal kapcsolatban szeretné jelezni, hogy valóban covid fertőzés miatt volt zárva. 

A lakosság részéről az önkormányzathoz is érkeztek ezzel kapcsolatban jelzések, a zárva tartás 

nagyon kellemetlenül érintette a lakosokat.   

 

A katolikus templommal kapcsolatban a konkrét harangozás elmaradásáról nem kapott az 

önkormányzat tájékoztatást, viszont arról kaptak jelzést a haranggal kapcsolatban, hogy 

villamossági probléma állt fent. Ennek okán felmérés készült a templom villamos hálózatának 

korszerűsítésére. Az a felmérés elkészült, valamint a padfűtés felmérése is megtörtént, most 
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még nincs itt az ajánlat, de hamarosan a testület elé kerül, ahol dönteni tudnak majd a támogatás 

mértékéről. Közben a paróka utcafront felőli részének a felújítására is lett benyújtva pályázat 

az egyház részéről. 

 

A járdafelújítások hamarosan kezdődnek, lakossági bejelentés is érkezett olyan járdaszakaszról, 

ami nagyon eldeformálódott, ezzel fogják kezdeni a felújítást.  

De az összes többi járdafelújításra fog készíteni egy tervet, és kiküldi a képviselő részére, 

nézzék át, véleményezzék. 

 

A BUCSA-ÉP Kft-nél nincs kijelölve még felszámoló, még mindig, esetleg a veszélyhelyzet 

miatt lehet ez, illetve június 1-je után számíthatnak arra, hogy felszámoló fog jelentkezni. 

 

A négy fő SZSZB tag cserével kapcsolatban, úgy gondolja, hogy jegyző asszony megfelelő 

döntést hozott. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Elmondta, hogy a döntésében a hivatástudat és a jó szándék vezérelte. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérte Harmati Gyula alpolgármester urat tájékoztassa a 

képviselő társakat a házi állatok ivartalanításával kapcsolatos pályázat megvalósulásáról. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Mivel nem szerepelt a napirendi pontok között, így konkrét 

szám adatokkal nem tud szolgálni, de a következő ülésre bővebb tájékoztatással fog készülni. 

Magán a megvalósítási szakaszon már túl vannak, most az elszámolási szakaszba fognak 

érkezni.  

 

A buszmegálló helyek bővítésével, korszerűsítésével kapcsolatban támogatását szeretné 

kifejezni. A jelenlegi buszmegállók borzasztóan rontják a falu képet. 

 

A polgárőrség jelenlétére a rendezvények miatt is szükség lenne. Több környékbeli egyesülettel 

is beszélgetett már, és mint mindenhol a legnagyobb probléma a létszám hiány. Ennek az egyik 

legnagyobb oka, hogy ez önkéntes szolgálat és a munka mellett nem biztos, hogy feláldozzák 

az emberek a szabad idejüket. Véleménye szerint ennek pótlására megoldás lehet a technika, 

vagyis kamera rendszerek kiépítése. 

 

Arról nem beszéltek, de el szeretné mondani, hogy március 1-je és március 4-e között 

adománygyűjtés zajlott az ukrajnai háború menekültjeinek, amit a múlt hét hétfőn eljuttattak 

Tiszabecsre. Nagyon örültek az összegyűjtött adománynak. A látvány elég megrázó volt, de, 

talán pont azért, mert látták, négyen úgy döntöttek, hogy hétvégén elmennek és segítik a 

Katolikus Karitász munkáját a barabási határátkelőnél. 

 

Kláricz János polgármester: Ugyan nem beszéltek még róla, de úgy gondolja, hogy indíthatnak 

még egy újabb akciót a gyűjtéssel kapcsolatban. Lassan már lehet tudni, hogy konkrétan mi az 

ami megfelelő célzatú segítség lehet. 

Azt szeretné jelezni, hogy már a településükön is van két fő Ukrajnából érkezett menekült. A 

kapcsolatot már felvették az önkormányzattal.  

 

Harmati Gyula alpolgármester: Azt szeretné hangsúlyozni, hogy nagyon nagy köszönet illeti az 

adományozókat: magánszemélyeket, civil szervezeteket, iskolai osztályokat. Nem rögzítették, 

mert anonim volt a gyűjtés, de nagyon jó volt látni az adományokat. 
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte, hogy 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: 

 

25/2022.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

2.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált költségvetésének 

előirányzat módosítása, és a 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításának 

véleményezése 
 

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

Önkormányzata 2021. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítása, és a 

3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezését. 

 

Megkérdezte a Gazdasági és Kulturális Bizottság elnökét van-e kiegészíteni valója? 

 

Márki Tiborné elnök: A bizottság a napirendi pontot véleményezte, elfogadta és a képviselő 

testület felé is elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált 

költségvetésének előirányzat módosítását. 

 

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

 

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

jelezze, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi konszolidált költségvetésének 

előirányzat módosítását, és a 3/2021.(III.03.) 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  

4/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
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szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági, Kulturális Bizottság 

7/2022.(III.16.) jóváhagyó határozata alapján Bucsa Község Önkormányzata 2021. évi 

költségvetéséről szóló 3/2021.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendelet 

alkotja: 

1. § 

A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetését az 1. melléklet 

szerint 1.237.606.651,- forint költségvetési bevétellel, 1.237.606.651.- forint költségvetési 

kiadással állapítja meg.” 

2. § 

(1) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 606.900.473,- forint 

költségvetési bevétellel, 914.062.718,- forint költségvetési kiadással, 606.019.416,- forint 

finanszírozási bevétellel, 253.973.340.- forint finanszírozási kiadással, 64.883.831.- forint 

intézményfinanszírozással állapítja meg.” 

(2) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Képviselő – testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 

3.676.975,- forint költségvetési bevétellel, 57.651.796,- forint költségvetési kiadással, 

117.078,- forint finanszírozási bevétellel, 53.857.743.- forint intézményfinanszírozás bevétellel 

állapítja meg.” 

(3) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Képviselő – testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. évi költségvetését 

886.552,- forint költségvetési bevétellel, 11.918.797.- forint költségvetési kiadással, 6.157,- 

forint finanszírozási bevétellel, 11.026.088.- forint intézményfinanszírozás bevétellel állapítja 

meg.” 

3. § 

(1) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt táblázat fejléce, 1. sora, 2. 

sora, „II.” sora, 4. sora és 5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 
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I. Működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1) 466 539 608 

 Önkormányzatok működési támogatásai 259 152 455 

 Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT-n belülről 207 387 153 

II. Közhatalmi bevételek 30 140 995 

 Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 3 953 503 

 Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 17 446 638 

” 

(2) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 8. sora, „III.” sora, 

„IV.” sora, 11. sora, „V.” sora és „VI.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

   

(I. Működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1) 466 539 608) 

 Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj) 8 740 854 

III. Működési bevételek (B4) 34 026 873 

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B6) 7 951 696 

 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 538 659 172 

V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2) 71 599 631 

VI. Felhalmozási bevételek (B5) 209 100 

” 

(3) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 15. sora, 16. sora, 

„VIII.” sora és 18. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„ 

   

(I. Működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1) 466 539 608) 

 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 72 804 828 

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) 611 464 000 

VIII. Finanszírozási bevételek 626 142 651 

 Államháztartáson belüli megelőlegezés 9 843 325 

” 

(4) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 20. és 21. sor 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 

   

(I. Működési célú támogatások ÁHT-n belül (B1) 466 539 608) 

 Likviditási célú hitelek felvétele 244 202 722 
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 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) 1 237 606 651 

” 

4. § 

(1) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat fejléce helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 
„ 

I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 

(K2) 

26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432 

” 

(2) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 2. sora és „VI.” 

sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 

(I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432) 

 Működési kiadások összesen (K1-K5) 609 711 882 

VI. Beruházások (K6) 131 925 023 

” 

(3) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 5. sora helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„ 

(I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432) 

 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 13 751 514 

” 

(4) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 
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3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 8. sora és „VII.” 

sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 

(I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432) 

 Beruházás áfája 3 740 047 

VII. Felújítások (K7) 241 945 706 

” 

(5) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat a következő 10. 

és 11. sorral egészül ki: 
„ 

(I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432) 

 Óvodai, iskolai és utánpótlás infr.strukt. fejlesztés c. pályázat 16 215 467 

 Önkormányzati tulajd. lévő ingatlanok fejl.c. pályázat 17 568 201 

” 

(6) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 14. sora helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
„ 

(I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432) 

 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa 13 982 507 

” 

(7) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 21. sora, 22. sora 

és „IX.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 
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(I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432) 

 Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 373 921 429 

 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I—VIII.) 983 633 311 

IX. Finanszírozási kiadások (K9) 253 973 340 

” 

(8) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 25. és 26. sor 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„ 

(I. Személyi juttatások (K1) 234 244 093 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 26 349 560 

III. Dologi kiadás (K3) 205 893 038 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 22 331 759 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 120 893 432) 

 Hitelek törlesztése 244 202 722 

 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) 1 237 606 651 

” 

5. § 

A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 3/2021.(III.3.) 

önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete 

alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2021. évre együttesen 129 főben állapítja meg az 5. 

mellékletben foglalt részletezéssel.” 

6. § 

(1) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3/1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
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(5) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

7. § 

Hatályát veszti a Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi konszolidált költségvetéséről szóló 

3/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 

a) 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 6. és 7. sor, 

b) 6. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 13. sora. 

8. § 

Ez a rendelet 2022. március 18-án lép hatályba. 

 

Bucsa, 2022. március 16. 

  

  Kláricz János     Dr. Nagy Éva 

             polgármester          jegyző 

 

Kihirdetve:  2022. március 17.  

 

        Dr. Nagy Éva 

              jegyző 

 

 

3.napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi Szolgáltatási terve 

 

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

Könyvtár 2022. évi Szolgáltatási tervét. 

Megkérdezte Harmati Gyula intézményvezetőt kíván-e kiegészítést tenni? 
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Harmati Gyula alpolgármester: A kiküldött munkaanyag egy sablon, egy A/3-as kicsit 

áttekinthetetlen, de ez az amit használniuk kell. 

A testület 2019. július 1-jén alapította meg az intézményt, akkor még nem tudhatták, hogy mi 

jön, így volt egy fél év amit normális keretek között tudtak működni, majd következő év 

márciusában jött az első lezárás a koronavírus járvány miatt, amit volt amikor feloldottak, volt 

amikor szigorítottak. Ezt azért említi, mert mind a programtervezésben, mind a költségvetés 

kialakításában gondot okoz, hogy nem volt még egy teljes nyugodt évük. 

Magukat a programokat pályázati forrásokból próbálják finanszírozni. Ezeket március 1-ig kell 

megtervezni, de akkor még nem tudhatják, hogy az adott pályázat ki lesz-e írva. 

Vannak olyan projektek amik a veszélyhelyzet miatt tolódtak, a pályázatok meghosszabbítása 

is eltolódott. 

 

Kláricz János polgármester: Vannak áthúzódó projektek.   

 

Harmati Gyula alpolgármester: Amikor módosult veszélyhelyzet, akkor módosult az 

elszámolás ideje is. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy melyek a kötelező alapszolgálatatások, a szolgáltatási terv 

szerint : „Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítás” , amelyeket biztosítani kell. Ennek érdekében három szakköri foglalkozás indult be, 

5-5 fő részvételével nemezelő, vesszőfonó, és hímző szakkör.  

Nemrégen a Nemzeti Művelődési Intézettől érkezett egy látogató, aki nagyon meg volt 

elégedve a bucsai szakkörök működésével és az ott tevékenységet végzőkkel. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.  

Összességében az előterjesztést elfogadásra javasolja.   

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

jelezze, aki elfogadja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi Szolgáltatási tervét. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

26/2022.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021 évi beszámolója  

és 2022. évi Szolgáltatási terve jóváhagyása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2021. 

évi beszámolóját és Szolgáltatási tervét jóváhagyja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Harmati Gyula intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

 

4.napirendi pont: A 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Ismertette a következő napirendi pontot, a 2021. évben elvégzett 

belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadását. 

 

A 2021 évben lezajlott belső ellenőrzési jelentéseket külön-külön már tárgyalta a testület, 

elfogadta, most összességében is elkészült, ezt is javasolja elfogadásra.  
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Földesi Györgyné képviselő: Elfogadja, de továbbra sincs megelégedve a belső ellenőrzést 

végzők munkájával.  

 

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

 

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

jelezze, aki elfogadja a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekről szóló jelentést. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 27/2022.(III.16.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzatánál a 2021. évben végzett belső 

ellenőrzésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló 

tájékoztatót megismerte, és elfogadta. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Bejelentések 

 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,30 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


