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Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 10-én (kedden) 

délután 16,30 órakor megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Földesi 

Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Faluházi SándorAttila és Harmati Gyula képviselők 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin 

jegyzőt. 
 

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

részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  
 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./  Döntés saját erő biztosításáról a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok 

keretében meghirdetett „Helyi piac kialakítása” pályázattal kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./   Döntés a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti (hrsz: 971) ingatlan Bucsa Község 

Önkormányzata általi megvásárlásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bejelentések 

     

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

a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a 

képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják el. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat a kiegészítettekkel együtt egyhangúlag 

elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Döntés saját erő biztosításáról a Terület- és településfejlesztési 

Operatív Programok keretében meghirdetett „Helyi piac kialakítása” pályázattal 

kapcsolatosan 



Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést saját erő 

biztosításáról a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett 

„Helyi piac kialakítása” pályázattal kapcsolatosan. 

A pályázat sikeressége esetén a teljes költségvetés 42.426.336 Ft, melyből 15.218.- Ft saját 

forrást kell biztosítani. Erre az összegre szükséges képviselő-testületi döntést hozni.  

 

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

 

Földesi Györgyné képviselő: Már az előző ülésen már elmondta, hogy nem pártolja, hogy azon 

a telken piac legyen, inkább valami más célnak kellene, hogy helyet adjon a terület, de azzal 

egyetért, hogy a telket az önkormányzat kell megvásárolnia.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, és mivel több nem volt, kérte a 

képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a javaslattal egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

          56/2016.(V.10.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés saját erő biztosításáról a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok 

keretében meghirdetett „Helyi piac kialakítása” pályázattal kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy a TOP-1.1.3-15 

„Helyi gazdaságfejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, „Helyi 

piac kialakítás”-ra, a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti ingatlanon.  

A pályázat teljes költségvetése 42.426.336,- forint, mely összegből 15.218.- forint saját 

forrásként került rögzítésre, amit az Önkormányzat a 2016. évi működési bevételének 

terhére saját költségvetéséből biztosít. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Döntés a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti (hrsz: 971) ingatlan  

Bucsa Község Önkormányzata általi megvásárlásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést a Bucsa, 

Kossuth u. 43. szám alatti (hrsz: 971) ingatlan Bucsa Község Önkormányzata általi 

megvásárlásáról. Az ingatlant értékbecslő mérte fel, 3.900.000 Ft-ra, de már van egy 

tulajdonosi nyilatkozat arról, hogy 3.000.000 Ft-ért az ingatlant megvásárolja az önkormányzat. 

A vételár összege nem teljesen számolható el a pályázatban, ezért a fennmaradó részre 

képviselő-testületi döntés szükséges, mely összeget azönkormányzat a 2016. évi saját 

költségvetéséből a felhalmozási bevételek terhére biztosítania kell.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a javaslattal egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/top-113-15-helyi-gazdasgfejleszts
https://www.palyazat.gov.hu/top-113-15-helyi-gazdasgfejleszts


57/2016.(V.10.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása céljából megvásárolja a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti 

(971 helyrajzi számú) ingatlant 3.900.000,- forint vételáron.  

A vételár összegéből 3.113.749,- forint nem számolható el a pályázat keretében ezért ezt az 

összeget az Önkormányzat a 2016. évi saját költségvetéséből a felhalmozási bevételek terhére 

biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert az adásvételi szerződés 

megkötésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a megköszönte a képviselők aktív részvételét, és a 

zárt ülést 17,00 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf.  

 

 

Kláricz János       Pap-Szabó Katalin  

polgármester         jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető 
 

https://www.palyazat.gov.hu/top-113-15-helyi-gazdasgfejleszts

