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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági, Kulturális Bizottsága 

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

310-8/2022. ikt.sz. 

8. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

Bizottsága 2022. augusztus 9-én (kedden) délelőtt 10,45 órakor megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

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

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor Attila, Polyák Jánosné tagok 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Mogyorósi Anikó 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 3 tag jelen van. Határozat hozatalban részt vesz 3 fő. 
 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Polyák Jánosné bizottsági tagot. 
 

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

Jánosné bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

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

tartózkodás nélkül Polyák Jánosné bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontot. 

Napirendi pont: 

  

1./ Az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal történő utaztatás 

szállítási díjának meghatározása véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné elnök 
 

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 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 
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1. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú 

busszal történő utaztatás szállítási díjának meghatározása véleményezése 

  

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontot, az önkormányzat tulajdonában álló 

KHW-536 forgalmi rendszámú busszal történő utaztatás szállítási díjának véleményezését.  

  

 

Ahogyan a korábbi díjat is, úgy most a szolgáltatás valamennyi körülményét alapul véve 

szükséges kikalkulálni az új díjtételeket (üzemanyag ára, a busz üzemeltetési költségei 

szervizelés, biztosítás díja, a foglalkoztatotti munkabértömeg). 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat már nem vásárolhat üzemanyagot 

kedvezményes áron, a cégek és gazdasági szervezetek részére, és az önkormányzat is ennek 

minősül, valamint az veszélyhelyzet alatt sem volt ezen a területen áremelés, holott a bérek 

emelkedtek, és jövő évtől is emelkedni fognak. Az oktatási intézménnyel egy évre köt 

szerződést az önkormányzat, és nagy valószínűséggel ezzel a most kikalkulált árral fogja tudni 

az önkormányzat utaztatni az iskolásokat.  

Más, civil szervezeteket is utaztat az önkormányzat, de mos ezeket az utakat is nagyon vissza 

kellett venni.  

 

A szolgáltatás díját 300.- Ft+áfa/km összegben javasolja meghatározni a Gazdasági, Kulturális 

Bizottság részére. 

Piaci alapon még ennél drágábban tudnák igénybevenni a szolgáltatást, az önkormányzat most 

már kénytelen árat emelni.  

 

Faluházi Sándor tag: Minden kérdésére megkapta a választ, javasolja az árat.  

 

Polyák Jánosné tag: A kikalkulált árban van tartalék, amit jónak tart.  

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, egyetértenek-e a javaslattal.  

A Bizottság tagjai helybenhagyólag egyetértettek.  

 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal történő utaztatás 

szállítási díjának meghatározását elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

  29/2022.(VIII.9.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat     

 Az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal 

történő utaztatás szállítási díjának meghatározása véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló KHW-536 forgalmi rendszámú busszal 

történő utaztatás szállítási díját 300- Ft + áfa/km összegben határozza meg. 

A díjtétel a döntést követő naptól alkalmazható. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: értelem szerint 
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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 10,50 órakor bezárta.   

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 Márki Tiborné              Polyák Jánosné 

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

   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

jegyző 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


