Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-8/2017. iktatószám
8.sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én
(szerdán) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász
Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradtak: Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyulaképviselők
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző, Márki Tiborné a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, Szalainé Milánkovics Éva védőnő,
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető, Sebők János a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka,
Kovács Krisztián a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője, Szalai Zoltán a Szeghalmi Rendőrkapitányság
vezetője, Koczka Istvánné iskola igazgató,
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, Balázs Ferencné pénzügyi előadót, és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. Távol maradt 2 fő képviselő.
Kláricz János polgármester: A napirendi pontokban egy kevés változtatást szeretne
eszközölni, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás később kerülne
megtárgyalásra, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló nem
készült el, javasolná a levételét, illetve még egy tájékoztató kerülne a napirendre a VÉBU Kft
végelszámolásának bejegyzéséről.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./A 2016. évről szóló Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
3./ Tájékoztató a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
munkájáról
Előadó: Koczka Istvánné iskola igazgató
4./ Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről Bucsa községet
illetően
Előadó: Sebők János tű. őrnagy, parancsnok
5./ Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évben végzett munkájáról
Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető
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6./ Beszámoló a Szeghalmi Rendőrkapitányság 2016. évi közrend és közbiztonság érdekében
tett intézkedéseiről Bucsa községben
Előadó: Szalai Zoltán rendőr ezredes kapitányságvezető
7./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása
(lekerül a napirendről)
Előadó: Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló
10./ A Bucsa Geotherm Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Előadó: Kláricz János polgármester
11./A civil szervezetek részére 2016. évben teljesített térítésmentes kilométer támogatás
megvitatása
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Bucsa Község Napközis Konyha felújítása Vállalkozási szerződés megkötésére
felhatalmazás
Előadó: Kláricz János polgármester
13./ Döntés a folyószámla hitelkeret kérelem megkötéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
Kiegészítés:
14./ Tájékoztatás a VéBu Kft végelszámolásának bejegyzéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
15./ Bejelentések
Kláricz János polgármester:Megkérdezte
kapcsolatosan kérdése, észrevétele?

van-e

valakinek

a

napirendi

pontokkal

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják
el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Javasolta, hogy az első, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirendet
később tárgyalja a testület, a jelenlévő előadók napirendjét vegyék előre.
1. napirendi pont: A gyermekek védelméről szóló beszámoló 2016. évről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a gyermekek védelméről
szóló 2016. évi beszámolót.
Megkérdezte a jelenlévő munkatársakat, kívánják-e szóban kiegészíteni a beszámolót.
Márki Tiborné a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője: Elmondta, hogy az írásban
elkészült beszámoló részletes, kiegészíteni nem kívánja, kérdésre szívesen válaszol.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A beszámolóban is leírja, de szóban is kiemelné a
végkövetkeztetést, hogy nagyon nagy szükség lenne pszichológus szakemberre. Szeretné
jelezni, hogy nagy szükség lenne a tanácsadó állagának javítására.
Márki Tiborné: A pszichológus munkatársra nagy szükség van, tavaly május hónap óta nincs.
Sajnos az egész megyében probléma ez, és másik megyébe nem lehet menni, illetékesség
miatt nem fogadják a gondozottakat. Legalább 5-6 olyan gyermek van, akiknek szakértői
tanácsadásra is szüksége lenne.
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte a képviselőket, kinek
van kérdése, hozzászólása, mi fogalmazódik meg?
Földesi Györgyné képviselő: A beszámoló nagyon rendben van, részletes.
Az fogalmazódik meg, hogy egyáltalán miért kell, miért van szükség a pszichológus
szakemberre, de ez természetesen érthető, a munkatársak tudják felmérni, hogy szükség van
rá. Megköszönte a tartalmas beszámolót.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat két olyan projektben is részt vesz, ahol
pszichológus szakember bevonására lesz lehetőség, még ha a projekt idejére is.
A családsegítést az önkormányzat egy nagy szociális intézmény keretében látja el, elhangzott,
hogy megyei probléma az, hogy nincs ilyen szakember. Kéri a dolgozókat, hogy legyenek
figyelemmel arra, ha a környéken ilyen szakembert fellelnek, hogyan lehetne a segítségét
kérni.
Megkérdezte, hogy van-e más irányvonalon kérdés?
Mogyorósi Anikó képviselő: Jelenleg is zajlik a problémák kezelése, esetmegbeszéléseket
tartanak, a családsegítő szolgálat munkatársa együttműködik az intézményekkel, azzal az
anyaggal dolgoznak akik van, és azokkal a szakemberekkel akik vannak. A családok segítése
mindig folyamatos, azon dolgoznak, hogy valamilyen irányba elmozduljon a helyzet. Az a
cél, hogy segítség legyen, ami most is megvan, szeretné megköszönni a munkájukat.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Kérte, hogy folyamatosan egyeztessenek az említett szakemberhiány megoldásával
kapcsolatosan.
Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a gyermekek védelméről szóló 2016. évi
beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
46/2017.(V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A gyermekek védelméről szóló beszámoló 2016. évről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évről készült „A gyermekek
védelméről szóló beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: A Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi
tevékenységéről Bucsa községet illetően
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.
Köszöntötte Sebők János tűzoltó őrnagy urat, parancsnokságvezetőt, kérte, hogy szíveskedjen
a beszámolóját megtartani.
Sebők János: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Az írásban elkészült beszámolót szóban
szeretné kiegészíteni, újból eltelt egy év, a számadatokról megküldte a beszámolót, amely a
2016-os évről alaposan tájékoztatást ad. A 2017-es év eddig eltelt időszakáról szólna.
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Jelenleg öt esetszám történt a község területén, a tavalyi évben összesen négy eset volt.
Tűzeset volt a település határán, ez két szabad területen keletkezett tűzeset volt.
Három műszaki mentésre került sor, egy közlekedési baleset volt, és egy viharkár, valamint
egy otthoni jellegű szénmonoxid mérgezés gyanúja is előfordult.
Három alkalommal voltak helyismereti foglalkozás keretében iskolákban, ellenőriztek
mindent, ami a tűzesetek előfordulás esetén fontos lehet. Mindent rendben találtak.
Bármilyen kérdésre szívesen válaszol.
Kláricz János polgármester: Nem szerencsés, hogy már meghaladta a beavatkozások száma
tavalyi számot, csak remélni lehet, hogy nem lesz szükség több esetben segítségre.
Megkérdezte, hogy van-e kérdése, véleménye a képviselőknek.
Földesi Györgyné képviselő: Nagyon elegáns az elkészült anyag, mindhárom megjelent
előadóra, akár a tűzoltóságra, akár katasztrófavédelemre, akár a rendőrségére gondol. Nagy
megtiszteltetés ez a képviselő-testület számára.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy milyen volt a gépjárművezetési tréning?
Sebők János tűzoltóparancsnok: Pozitívak a tapasztalatok, minden gépjárművezető részt vett
ezen a gyakorlaton. Ez a gépjármű motorikusan nem olyan dinamikus, mint a Mercedesz.
Kláricz János polgármester: Örül, megköszönte a tájékoztatót, és a munkát.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót Bucsa községet illetően
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évben végzett munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót.
Köszöntötte Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető urat, akit megkért, hogy
tartsa meg beszámolóját.
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Kovács Krisztián kirendeltség-vezető: Az írásban elkészült anyag részletes, kiemelné, hogy
Bucsa település a tűzoltói beavatkozásokat illetően Karcaghoz tartozik, de mivel Bucsa Békés
megyében van ezért, a hatósági tevékenység szempontjából a tűzmegelőzés, a polgári
védelem, az iparbiztonság tekintetében a település a Szeghalmi Katasztrófa-védelmi
kirendeltséghez tartozik.
Minden évben nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, akár a katasztrófavédelmi,
tűzvédelmi, vagy szénmonoxid-mérgezés megelőzésére, ezért szeretné ajánlani, ha lesz a
községben lakossági fórum, akkor a tűzmegelőzéssel kapcsolatosan a szakemberek a lakosság
részére tájékoztatást, felkészítést tartsanak.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e kérdés?
Földesi Györgyné képviselő: Szépen megfogalmazott, jó anyagot kapott a képviselő-testület.
A katasztrófavédelem nyit a lakosság felé, lakossági fórumot tartanak, a gyerekek
ismerkednek a járművekkel, és a feladatokkal, de a saját dolgozók részére is szerveznek
programokat.
Megkérdezte, hogy a lakossági riasztó Bucsán nem jó, miért nem lehet ezen segíteni?
Kovács Krisztián kirendeltség-vezető: Ez már a második világháború technikája, ma már túl
digitalizált világban élnek, ha nem lenne telefon, és más riasztó, akkor biztosan ezt
használnák.
Kláricz János polgármester: Mire legközelebb jönnek ellenőrizni megjavítják, és már szólni
fog. Megköszönte a beszámolót.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2016. évben végzett munkájárólszóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Beszámoló a Szeghalmi Rendőrkapitányság 2016. évi közrend és
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről Bucsa községben
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Szeghalmi
Rendőrkapitányság 2016. évi közrend és közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről szóló
beszámolót Bucsa községben.
Köszöntötte az ülésen megjelent Szalai Zoltán rendőr alezredes, kapitányságvezető urat.
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Szalai Zoltán kapitányság-vezető: Az írásban elkészült anyagot a képviselők megkapták,
reméli, hogy át tudták tekinteni. Jelentős változás nem volt a bűncselekmények számában, az
eredményesség a tavalyihoz hasonló, a közúti balesetek számát tekintetve Bucsa település
nem érintett, egy könnyebb sérülés volt az elmúlt évben.
A településnek két fontos gyalogos átkelési szakasza van a községet átszelő úton, ehhez
valamilyen fizikai akadályt kellene elhelyezni, mert a táblás kihelyezés nem elegendő.
Nyilván ehhez forgalomtechnikai és útépítési szakemberek kellenek.
Amit még javasolhatna, az az, hogy a buszmegállónál lévő szórakozóhely nyitvatartásával
foglalkozni kellene, mert a garázdaságok, a csoportos rablás száz százaléka innen indul ki.
Ha minden szórakozóhely egyszerre zárna, akkor nem indulnak el egyirányba az emberek, ha
viszont még van nyitva egy szórakozóhely, akkor mindenki elindul abba az irányba.
Hogyan lehetne ezt leszabályozni úgy, hogy a kereskedőnek is megfelelő lenne, és az említett
események is csökkennének. Most rossz irányba történik itt az elmozdulás. Bucsa
közbiztonsága érdekében szükséges ezzel foglalkozni.
Két körzeti megbízott van, esetleg észrevehették az elmúlt időszakban, hogy még idegen
rendőrök is dolgoztak, és megfordultak a községben, igazoltattak.
Szeretné megköszönni minden intézmény együttműködését, külön a Polgárőrség munkáját,
akiknek nagy hasznukat veszik a rendőrök. Nagyon hasznos a térfigyelő rendszer, a rendszer
központja a rendőrkapitányságon van, az adatok felhasználásáért is a rendőrség a felelős.
Nyilván a kamera nem az önkormányzaté. Megfigyelik a beérkező rendszámokat,
mondhatnák, hogy a megyébe beérkezőket, és az azt elhagyókat tudják figyelni. Most
mindenképpen felértékelődtek a kamerák szerepe.
Elégségesnek látja a kamerák számát, véleménye szerint a fejlesztés nem indokolt.
Élhető településnek tartja Bucsát, kéri a képviselőket is mondják el véleményüket a
közbiztonsággal kapcsolatosan.
Megköszönte, hogy a polgármester úr részt vett a helyi rendőrségi fórumon.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte, hogy az
elhangzottakhoz kapcsolódóan, vagy az írásos anyaggal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése?
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte az írásos anyagot, amit nagyon jónak tart.
Észrevehető és érezhető volt, hogy a parkban található vendéglővel kapcsolatosan valamilyen
baj van. Köszöni a figyelmeztetést, az már a képviselő-testület dolga lesz, hogy hogyan halad
tovább. Jó munkát kívánt.
Mogyorósi Anikó képviselő: A fekvőrendőrrel kapcsolatosan elhangzott, hogy az
kivitelezhető lenne. A községháza előtt is van egy magasabb járda, ahol minden jármű
lelassít. Megkérdezte, hogy ehhez hasonlót kivitelezni nem lehet az óvodához történő
átkeléshez?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Négy számjegyű úton nem lehet ilyen lassítót kiépíteni, esetleg
forgalomlassító szigetet.
Kláricz János polgármester: Utána kell járni, de van most az önkormányzatnak olyan
projektje, amiben van forgalom lassító tervezve. Észleli mindenki ezt, a helyiek
odafigyelésének köszönhető ez, hogy még nem volt semmilyen gond az átkeléssel. Minden
lehetőséget igyekeznek megragadni ahhoz, hogy valamilyen kényszer kerüljön bele a
rendszerbe, ami lassítja a járműveket. Egyik biztonságos mód az lenne, ha le tudnák
választani a kerékpárforgalmat az útról.
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Megköszönte a jelzést a szórakozó hellyel kapcsolatosan. Szomorúan hallotta azt az esetet,
ami a rablással kapcsolatos volt.
Egyfajta alapelvet a képviselő-testület fog tolmácsolni ebbe az irányba, és amennyiben ezt
hatékony megelőzésként használhatják, élni fog ezzel az önkormányzat.
Egyfajta vizsgálatot fog kezdeményezni a szórakozóhelyekkel kapcsolatosan.
A beszámolót nagyon jónak tartja, megköszöni. Örül annak, hogy a rendőrség a települést
biztonságos településként tartja nyilván, egy-két esetet leszámítva Bucsa község is így éli meg
ezt a helyzetet.
Megkérdezte, hogy meddig tart a nagyon komoly déli határvédelem, várható-e változás, nő-e
azaz apparátus szám, ami évekkel ezelőtt már elképzelés volt? Mekkora létszámban nő az
állomány?
Szalai Zoltán rendőrkapitány: A híradásokból értesültek erről, Orosházán felállt a határvadász
század, egyenlőre még nem teljes létszámmal, az állomány egy része már tapasztalt rendőr, a
többi része az a frissen toborzott csapat, akiknek már egy része elkezdte a munkát a többiek
pedig képzésen esnek át. A toborzás egyébként Békés megyében példásan haladt az összes
megyéhez képest, de nagyon komolya munka van mögötte. Ha ez a század dolgozni fog, és a
megye területén már előfordulnak megerősítésként, a déli határra nagyobb erőkkel már nem
vonulnak le, más megyék vettét át ezt a szerepet.
Kicsit megerősödött a migráció a Békés megyei aradi szakaszon, sőt a Bihar megyei
szakaszon is, ezért ide teszik az erőiket, kicsit alacsonyabb szinten, de benne van a bűnügyi
állomány, a rendészeti állomány is, és viszonylag rendszeres a távollét. Erre hosszú távon
lehet számítani. A migráció úgy alakul, ha jó idő jön erősödik a migráció, ha kevésbé akkor
csökken.
A Szeghalmi Rendőrkapitányságon 6 fő létszámhiány van, 3 tiszt és 3 tiszthelyettes. A 3 tiszt
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről augusztusban frissen végzett munkaerővel fel lesz
töltve. A másik létszámhiányt, a tiszthelyettesit is fel fogják tudni tölteni.
A Szeghalmi Rendőrkapitányság is, mint az ország minden rendőrkapitánysága egységes
rendszer alapján ítélhető meg, meg kell felelni a minimumkövetelményeknek. Több száz
mutatót figyelnek, amelyből egy százalékos számadat keletkezik, az idén ez 94 % a
Szeghalmi Rendőrkapitányságon. Nagyon nagy munka van ebben.
A létszámhiánnyal is el tudták ezt érni, de a későbbiekben kezelhető lesz a létszámhiány is.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Megkérdezte, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Szeghalmi Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
A Szeghalmi Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi
Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: Tájékoztató a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsai II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló tájékoztatást.
Az írásos anyagot Koczka Istvánné igazgató asszony készítette.
Koczka Istvánné iskola igazgató: Megköszönte, hogy a mai ülésre eltolódhatott a beszámoló,
szeptember hónap óta nagyon sok feladatnak, határidőnek kellett megfelelni.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: Megköszöni az igazgató asszonynak, hogy megtisztelte a
képviselőket a beszámolóval, mint ahogy a képviselő-testület is megtisztelte az igazgató
asszony a tájékoztatóra való felkéréssel.
Most is nagyon jó anyag készült, semmi kivetnivalót nem talál az anyagban. Szomorúsággal
tölti el viszont, hogy nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, továbbá megkérdezte, hogy
miért mentek sokkal kevesebben továbbtanulni gimnáziumba, mint eddig, mi az oka? Adottak
a feltételek, a pedagógusok, az oktatóanyag, akkor talán a gyermekanyagon múlik? Erre nem
talált magyarázatot.
Koczka Istvánné iskola igazgató: A mostani szemléletmód áll az egész mögött és a szülőket
ért társadalmi hatásokkal magyarázható. Milyen nagy problémák adódnak a szabados
nevelésnek, amikor a gyermekre mindent ráhagyna. Az iskolában szabályok közé kell terelni
a gyerekeket, mennyi problémát jelent ez a gyermeknek. Sajnos otthon a szülő nem szokatja
hozzá a gyermeket, hogy szabályokat kell betartani. Az iskolában felismerik azt, hogy a
gyermek problémás, mert nem tud alkalmazkodni, ezt a szülővel közlik, de a szülő nem áll a
pedagógus mellé, még inkább a pedagógust tartja hibásnak, és ez a kettősség, az otthoni
szokás és kötelességtudat amit megkövetelnek a gyermektől ez a kettősség ami a gyerekeket
éri, okozza bennük a fusztrációt, és ezért lesznek a gyerekek tanulászavarosak, magatartás
zavarosak és egyéb következmények fordulhatnak elő, ezért van az iskolában is több
pszichiátriai kezelt gyermek. Ez nagyban hozzájárul a pszichiátriai kezelteknél is a szülői
gyengeség. A hátrányos helyzet az anyagi nehézségek a családban, az hogy kevés pénzből
tudják a gyermekeket nevelni, tartani a szülők.
Az, hogy miért csökkent a gimnáziumba jelentkezők száma, az a szemléletmód, mert úgy
gondolkodnak, hogy a gimnáziumból még tovább kell kitartóan tanulni, és szerezni egy
diplomát, míg a szakközépiskolából már kap egy szakmát a gyermek. Illetve ha elvégez az
érettségi után egy technikusi évet, akkor már van szakmája a gyermeknek, ez után még
mindig mehet tovább főiskolai végzettség megszerzésére.
Örülnek annak, hogy minden tanulót be tudnak iskolázni.
Sajnos nem szeretnek a gyerekek tanulni, ezért inkább a szakmunkásképzőt választják.
Ezzel a nehézséggel találkoznak.
Földesi Györgyné képviselő: Nagyon sok jó képességű bucsai tanuló került ki gimnáziumba,
és felsőfokú végzettséget szerzett. Az sem mindegy, hogy milyen gimnáziumot végeznek a
tanulók. Most azzal küzdenek a pedagógusok, hogy nevelni kell a gyermekeket. Ez nagyon
furcsa. Régebben természetes volt, hogy a gyermeket a szülő neveli, a pedagógus oktatja.
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Mogyorósi Anikó képviselő: Arról értesült, hogy országos felmérés történt, hogy nagyon sok
a diplomás Magyarországon, nem tudják azokat a helyeket betölteni, ami szakmát végző
emberrel lenne betölthető. Ezért is irányítják a gyerekeket szakközépiskolába, természetesen
folyik az iskolában a tehetséggondozás is, de a gyerekek nagy része szakközépiskolába
orientálódik. A neveltségi szint már az óvodában sem azon a szinten áll, ahol szükséges lenne,
persze mindig vannak kivételek, amikor a szülő együtt tud működni a pedagógussal, ez
színfoltja az óvómű munkásságának. Nagyon nehéz most a pedagógus oldalára állítani a
szülőket, talán ezt támadásnak veszik.
Elsősorban védekeznek a szülők, és támadásnak veszik az óvónő tanácsait, nem teljesen
érthető ez, hiszen segíteni szándékkal fordulnak mindig feléjük, talán ez védekező
mechanizmus a szülő réséről, de a gyermekvédelmi beszámolónál is elmondta, hogy
együttműködnek továbbra is a gyermekjóléti munkatársakkal.
A másoddiplomás képzéssel kapcsolatosan megkérdezte, hogy van-e olyan fiatal a községben,
aki arra orientálódna, hogy elvégezne egy pszichológusi képzést, és támogatnák ezirányú
fejlődését?
Nagyon nagy szükség lenne rá, hiszen már nagyon kevés bucsai pedagógus van már, kellene
egy kis utánpótlás nevelésen gondolkodni. Lassan elérik azt az életkort a pedagógusok, hogy
elérik a nyugdíjkorhatárt, és a nem lesz bucsai utánpótlás. Az óvodában is, de az iskolában is
a középkorosztály egy idő után eléri a nyugdíjkorhatárt, és nem lesz utánpótlás.
Sajnos nem annyira kecsegtető a pedagógus helyzete, mint valamikor volt, a pedagógus
sajnos támadható, megalázható, mindent el lehet követni vele egy szülő által, a szülőknek is
elsősorban a jogaikat hangsúlyozzák, és a kötelesség hátul marad. Talán lehetne olyan
fórumokat tartani, amikor az is hangsúlyozódik, hogy mi a szülő kötelessége egy bizonyos
életkor, és egy bizonyos neveltségi szint elérése érdekében. Azok a szülők, akiknek ilyen
helyzetben vannak, lehet el sem tudnának menni ilyen fórumokra.
Kláricz János polgármester: Sajnos ez egy olyan társadalmi probléma, amit nem tudnak
megoldani, egyfajta gondolatváltásnak kellene történni, hosszú idő alatt alakul ezzé,
vélelmezve egyfajta elhibázott oktatáspolitika mentén, nehezen fejlődik innen majd vissza a
megfelelő megbecsülése a pedagógusnak.
Mogyorósi Anikó képviselő: Legalább annyi időbe telik ez visszafelé, mint amennyi idő alatt
ide jutottak.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztató megtartását.
Megkérdezte, van-e további kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló tájékoztatót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
50/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola munkájáról szóló tájékoztató a csatolt melléklet
szerint elfogadja.
Felelős: Koczka Istvánné iskola igazgató
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2017. május 16-án
Debrecenben volt megtartva a TIVIZIG székhelyén a szennyvíz-agglomerációs vizsgálat
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
településekre
vonatkozóan.
Sikeresen
megtörtén
felterjesztésre került az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére felterjesztette.
Az önkormányzat ajánlatot kért Bucsa község szúnyogirtási munkáinak kivitelezésre. Az
ajánlatot az NNABIZO Kft, Nábrádi Zoltán egészségügyi gázmester küldte meg, 856.000.- Ft
+ áfa összegben, Ez a kezelés tartalmazz a biológiai szúnyoglárva irtást, és a kifejlett
szúnyogok kémiai irtását egyaránt. Ez az ajánlat kiindulási ajánlatként figyelembevehető,
mindenféleképpen szeretnék megteremteni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat éljen
ilyen szúnyogirtási lehetőséggel.
A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00025 kódszámú „Helyi termelői piac létesítése Bucsán”
elnevezésű projekttel kapcsolatosan az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázat
összege a rendszerben való rögzítéskor módosult, így 14.644.101 Ft összegű támogatás
igénylését, önerejét: 2.584.253.- Ft, a fejlesztés összköltségét (támogatás és önerő összesen:
17.228.354 Ft-ban nyújtotta be az önkormányzat.
A Kulturális Bizottság két alkalommal ülésezett, és egy alkalommal tartott egyeztetést a
falunapi programok szervezésével, költségeivel kapcsolatosan.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
Elmondta, hogy a bejelentések napirendi pont keretén belül további kiegészítések megtételére
lesz lehetőség.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy az utak felújításával kapcsolatosan nem
lehet tudni, hogy a megjelölt méter az utcából milyen hosszúságot jelent.
Megkérdezte, hogy a Bocskai utca miért nincs benne a felújításban?
Kláricz János polgármester: A pályázatban csak azok az útszakaszok lehetnek benne, amelyek
aszfaltburkolatúak, a Bocskai utca betonút.
Felmérést fog végezni az önkormányzat, és mindenképpen foglalkozni fog a Bocskai utca
felújításával.
Kérte a képviselőket, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
51/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló 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
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7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
A napirendet a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, megkérdezte a bizottság elnökét, milyen
véleményt alakított ki a bizottság az előirányzat módosításról.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és
elfogadta Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Néhány gondolatban szólna az előirányzat módosításhoz:
Követeléseknél nagyon soknak tartja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft fennálló tartozását,
véleménye szerint nincs ebből kiút.
A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat milyen összeget tud visszautalni a
tartozásából?
Kertészsziget Község Önkormányzata is tartozik, mikor tud utalni?
A belvizes kölcsönnel tartozók névsorát szeretné látni.
A szociális kölcsönnel tartozók érthetőek, rendezni szükséges.
Az étkezési térítési díjtartozás alatt mit kell érteni?
A bérleti díjakkal kapcsolatosan további információt szeretne kérni.
Kláricz János polgármester: A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat valamennyi
összeget vissza fog tudni utalni, a többi követelésként kerül át az önkormányzathoz.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Kertészsziget Község Önkormányzata a tartozását
rendkívüli támogatásként pályázatot nyújt be, és csak az elbírálás után fog utalni.
A konyhánál a 2016. december hónapig be nem fizetett étkezési térítési díjakat kell érteni,
mivel január hónapban önálló intézmény lett a konyha.
A bérleti díjakból nem minden rendeződött decemberig, földbérleti díj, illetve az
ALFÖLDVÍZ Zrt részére szóló bérleti díj sem.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017.(V.31) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság
15/2017.(V.29.) jóváhagyó határozatával a következőket rendeli el:
1. §
Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.19.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. §
Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2016. évi költségvetését az 1.
melléklet szerint
1 078 692 282 forint költségvetési bevétellel,
1 078 692 282 forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.”
2. §
A Ör. 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. §
A költségvetési bevételek
(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok:
forintban
I.

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

491 707 568

1. Önkormányzatok működési támogatásai

197 842 824

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről

293 864 744

II. Közhatalmi bevételek (B3)

27 496 774

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
3. Gépjárműadó

4 242 896
18 951 342
3 496 416
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4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság)

0
806 120

III. Működési bevételek (B4)

61 848 399

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

25 561 290

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
V.

Felhalmozási bevételek (B5)

606 614 117
299 953

VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)
VIII. Finanszírozási bevételek

428 424 264
5 103 800
433 828 017
1 040 442 134
38 250 148

1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

2. Maradvány igénybevétele

4 633 979

3. Likviditási célú hitelek felvétele

26 401 866

4. Államháztartáson belüli megelőlegezés

7 214 303

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

1 078 692 282

1. §
Az Ör. 5. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
5. §
A költségvetési kiadások
(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak, működési
és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

261 888 956

II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

47 688 791
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III. Dologi kiadás (K3)

246 379 006

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
V.

34 624 815

Egyéb működési célú kiadások (K5)

104 125 666

Működési tartalék

33 661 133

Működési kiadások összesen (K1-K5)

694 707 234

VI. Beruházások (K6)

330 455 866

Immateriális javak beszerzése

8 204 084

Ingatlanok beszerzése

261 864 650

Informatikai eszköz beszerzés (számítógép, monitor)

2 598 425

Tárgyi eszközök beszerzése

5 142 526

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

5 370 104

VII. Felújítások(K7)

16 904 853

Ingatlan felújítása

13 651 873

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás

3 252 980

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

3 500 000

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre
3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

3 500 000

4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

0

5. Felhalmozási tartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

350 860 719

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
IX.

0

Finanszírozási kiadások (K9)

1 045 567 953
33 124 329

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés
2. Likviditási célú hitelek törlesztése

6 722 463
26 401 866
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KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)
1 078 692 282

4. §
Az Ör. 7. § (1) és(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. §
(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete
alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2016. évre együttesen 217főben állapítja meg az 5.
mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak tervezett bevont létszáma 188 fő.
5. §
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3)A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
(4)A Rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.
(5)A Rendelet 3.2 melléklete helyébe e rendelet 3.2 melléklete lép.
(6)A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(7)A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(8)A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(9)A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(10)A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(11) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(12) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(13) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
6. §
(1) E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2017. május 31.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017 május 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadása elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi zárszámadása elfogadását. A napirendet a Gazdasági Bizottság is
tárgyalta, megkérdezte a bizottság elnökét, milyen véleményt alkotott a bizottság.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, elfogadta,
és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi
zárszámadását.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendeletet
elfogadja
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91.§ (1) bekezdés alapján és a Gazdasági Bizottság 18/2017.(V.29.) jóváhagyó
határozata alapján a 2016. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szervére.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szerve
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
II. FEJEZET
Az önkormányzat 2016. évi konszolidált zárszámadása
3. §
Az önkormányzat konszolidált bevételei
(1)
Az önkormányzat konszolidált zárszámadási bevételeinek főösszege:
997 362 936 Ft, ezen belül: 489 635 442 Ft Működési célú támogatás ÁH-on belülről,
24 921 053 Ft Közhatalmi bevétellel,
56 163 516 Ft Működési bevétellel,
4 176 318 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on
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kívülről
299 953 Ft Felhalmozási bevétellel
382 312 706 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről,
1 603 800 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on
kívülről
38 250 148 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.
4.§
Az önkormányzat konszolidált kiadásai
(1)
Az önkormányzat konszolidált zárszámadási kiadásainak főösszege:
977 378 339 Ft, ezen belül: 259 860 386 Ft Személyi juttatással,
47 228 595 Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
243 850 062 Ft Dologi kiadással,
31 871 059 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
70 464 533 Ft Egyéb működési célú kiadásaival,
283 179 789 Ft Beruházási kiadásokkal,
4 299 586 Ft Felújítási kiadásokkal,
3 500 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadással
33 124 329 Ft Finanszírozási kiadásokkal,
és 19 984 597 Ft maradvánnyal állapítja meg.
5. §
Az önkormányzat konszolidált létszámkerete
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 217főben
hagyja jóvá (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 188 fő.)
III. FEJEZET
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
6. §.

(1)
a)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását:
995 499 325 Ft bevétellel, ezen belül:
488 600 980 Ft Működési célú támogatás ÁH-on belülről,
24 849 053 Ft Közhatalmi bevétellel,
56 163 430 Ft Működési bevétellel,
4 176 318 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on
kívülről
299 953 Ft Felhalmozási bevétellel
382 312 706 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-on
belülről
1 603 800 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on
kívülről
37 493 085 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg.

b)

976 202 649 Ft kiadással, ezen belül:
224 691 800 Ft Személyi juttatással,
37 632 606 Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
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241 411 498 Ft Dologi kiadással,
31 871 059 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
70 464 533 Ft Egyéb működési célú kiadásaival,
283 179 789 Ft Beruházási kiadásokkal,
4 299 586 Ft Felújítási kiadásokkal,
3 500 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadásokkal
33 124 329Ft Finanszírozási kiadásokkal,
és 19 296 676 Ft maradvánnyal állapítja meg.
7. §
Az önkormányzat költségvetési létszámkerete
A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 205főben hagyja jóvá (ebből
közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 188 fő)
IV. FEJEZET
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
8.§
A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását:

(1)

a) 47 891 060 Ft bevétellel, ezen belül:
1 034 462 Ft Működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel,
72 000 Ft Közhatalmi bevétellel,
86 Ft Működési bevétellel,
757 063 Ft Maradvány igénybevétellel
46 027 449 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg
b) 47 203 139 Ft kiadással, ezen belül
35 168 586 Ft Személyi juttatással,
9 595 989 Ft Munkaadót terhelő járulékkal,
2 438 564 Ft Dologi kiadással,
és 687 921.-Ft maradvánnyal állapítja meg.
(1)

A Képviselő-testület a Közös Hivatal engedélyezett létszámát: 12 főben hagyja
jóvá.
V. FEJEZET
A 2016. évi zárszámadást bemutató mellékletek
9.§

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
2. Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként
vállalt feladatok szerinti bontásban, a 4. melléklete és az 5. melléklete részletezi
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a. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi
Önkormányzat létszámát 2016. évre együttesen a rendelet 6. melléklete
tartalmazza.
b. Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak
teljesítését a rendelet7. melléklete tartalmazza.
5. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a
rendelet 8. melléklete tartalmazza.
6. Az önkormányzat 2016. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint
felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott
támogatás részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
8. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
9. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
10. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő
eszközökről a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
11. Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 14. melléklete
tartalmazza.
12. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 15. melléklete
tartalmazza.
13. Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
14. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait
bemutató mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
15. Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló
projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
16. Az Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete
tartalmazza.
17. A Közös Hivatal 2016. évi maradvány kimutatását a rendelet 20. melléklete
tartalmazza.
18. A finanszírozási ütemterv a 21. melléklet.
VI. FEJEZET
A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§
A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról és a maradvány
jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét 30 napon belül írásban értesíteni kell.

VII. FEJEZET
Záró rendelkezések
11.§
(1)

E rendelet a 2017. május 31. napján lép hatályba.

Bucsa, 2017. május 31.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2017. május 31.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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9. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásának
megtárgyalása és elfogadása
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy kft 2016. évi gazdálkodásáról
szóló anyag nem készült el, a Gazdasági Bizottság ülésére sem, és a mai ülésre sem, amiatt a
napirendről leveszi.
Földesi Györgyné képviselő: Törvény írja elő, hogy az évet követő ötödik hónap 31. napjáig
el kell fogadni a gazdasági társaság éves beszámolóját.
Kláricz János polgármester: Ugyanezen törvény lehetőséget ad arra, hogy kérelemre
haladékot kaphat a kft a beszámoló benyújtásához.
Remélhetőleg mihamarabb elkészül és a képviselő-testület is meg tudja hozni a szükséges
döntést.
10. napirendi pont: A Bucsa Geotherm Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot a Bucsa Geotherm Kft
2016. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Elmondta, hogy a Bucsa Geotherm Kft-nek 2017. május 31. délelőtt volt a taggyűlése, melyen
Dr. Puskás János ügyvezetőként elkészítette a mérlegbeszámolóját.
Tájékoztatta az ügyvezető urat, hogy Bucsa Község Önkormányzata vállalja a
végelszámolásban a tulajdoni hányadára eső rész befizetését. Dr. Puskás János az ügyvezető
lemondott, Bucsa Község Önkormányzata egymagában nem vállalja a kft végelszámolását,
így felszámoló elé fog kerülni a kft, és megy a maga útján.
A mérleg elfogadásához egy képviselő-testületi döntés meghozatala szükséges.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét szíveskedjen összefoglalni a Gazdasági Bizottság
véleményét.
Földesi Györgyné elnök: A Bucsa Geotherm Kft megalakulása óta veszteséget termelt, mert
nem valósultak meg az elképzelések, nem is foglalkozott a kft céljaival egyik tulajdonos sem
a Dr. Puskás János ügyvezetőn, és Bucsa Község Önkormányzatán kívül egyik tulajdonos
sem.
A Gazdasági Bizottsági ülésen felmerült, hogy a Dr. Puskás János ügyvezető által kért
pénzösszeg megfizetését, amely a végelszámoláshoz szükséges, Bucsa Község
Önkormányzata tulajdoni arányában vállalja (illetve a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részarányára
eső rész befizetését is).
A többi tulajdonos nem tisztelte meg a Bucsa Geotherm Kft ügyvezetőjét azzal, hogy a
közgyűlésen jelen legyen. Ezt végig kellett volna vinni méltó módon.
A Gazdasági Bizottság javasolta, hogy a kft felszámolására tett intézkedések kezdődjenek
meg.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Kérte a képviselőket. kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Geotherm Kft
2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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52/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Geotherm Kft 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft 2016. évi
mérlegbeszámolóját -106 e Ft adózott eredménnyel, az e határozathoz csatolt részletezés
szerint elfogadja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata Bucsa
Geotherm Kft végelszámolásában tulajdoni aránya szerinti összegben részt vállal.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Puskás János ügyvezető
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: A következő napirendi pontban, amely az ülés elején
felvételre került, a „Tájékoztatás a VéBu Kft felszámolásával kapcsolatosan” – az
alábbiakat adja elő:
A Gyulai Törvényszék Cégbírósága a VéBu Kft végelszámolását 2016. március 1. napjával
kezdte meg, és 2017. február 28. napjában határozta meg a végelszámolás befejezését. Erről
szólóan végzést adott ki 2017. április 18. napjával.
A végzés szerint a VéBu Kft cég cégjegyzékből való törlése 2017. április 18. napjával
megtörtént.
Kérte a képviselőket hogy a tájékoztatást szíveskedjenek tudomásul venni, erről szólóan egy
döntés hozni, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
53/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat
A VéBu Kft felszámolásával kapcsolatos tájékoztatás elfogadása
Bucsa Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VéBu Kft felszámolásáról szóló
tájékoztatást.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: A civil szervezetek részére 2016. évben teljesített térítésmentes
kilométer támogatás megvitatása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a civil
szervezetek részére 2016. évben teljesített térítésmentes kilométer támogatás megvitatását.
Megkérte Földesi Györgynét, a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a
bizottsági ülésen elhangzottakról.
Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a civil
szervezetek részére 2016. évben teljesített térítésmentes kilométer támogatás kimutatást.
A civil szervezetek részére teljesített térítésmentes utakról készült kimutatást azért javasolta
megvitatásra, mert a képviselő-testület hozott egy döntést a civilek támogatásáról, és annak
megvalósulását is kövessék. A kimutatáshoz kapcsolódóan számításokat végzett.
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A Bucsa Sport Egyesület részére 2016 évben 1000 km került megállapításra, 502 km-rel
többet használt fel. Az Alkony Nyugdíjas Egyesület 500 km-t kapott, és több mint 1000 km-t
használt fel, kétszeresét mint amennyit kapott. Az óvoda 500 km-t kapott, és 637 km-t
használt el, 137 km-rel többet. A református egyház 64 km-t használt fel.
Az iskola 2695 km-t használt el, több mint ötszörösét, mint amit kapott, ezt soknak találja.
A Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület 362 km-t használtak el.
Számításokat végzett, így összesen a kilométer 15.281 km, ezt egy kocsira vetítve egy évben
75 alkalommal tudnak Békéscsabára elmenni.
A kilométer havonta elosztva egy hónapra számolva 6,25 napot van egy kocsi úton.
Ha a Bucsa Sport Egyesület megvásárolja a saját buszát csökkeni fog a kilométer felhasználás
és az önkormányzati gépkocsivezetők hétvégi leterheltsége is.
A Gazdasági Bizottság ülésén olyan javaslat született, hogy jövőre ne csak kilométer
támogatást nyújtson az önkormányzat, hanem próbáljon meg anyagi támogatást is nyújtani a
civil szervezetek részére. Az idei költségvetésbe ez még nincs betervezve, de jövőre ennek a
lehetőségét teremtsék meg.
Kláricz János polgármester: Egyetért a javaslattal. A következő évi költségvetésben már olyan
módozatot is ki lehet dolgozni, ami anyagi támogatásra is lehetőséget nyújt.
A mostani támogatás egy 600.000 Ft körüli támogatás önköltségi alapon.
Földesi Györgyné képviselő: Az önkormányzat 2006 évben 2.400.000 Ft anyagi támogatást
nyújtott a civilek részére, 2007 évben ez 4.700.000 Ft-ra lett megemelve, de 2008 évben már
nem volt ilyen pénzbeli támogatás, mivel csőd nem, de csődhelyzet állt fenn.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Javasolja, hogy az elfogadott
kilométer felhasználásokat év közben is kövessék nyomon, illetve a 2018. évi költségvetésben
elkészítésekor vizsgálja meg a képviselő-testület a civil szervezetek pénzbeli támogatása
lehetőségét. Kérte a képviselőket, aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
54/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
A civil szervezetek részére 2016. évben teljesített térítésmentes kilométer támogatás
megvitatása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek részére 2016. évben
teljesített kilométer támogatásról készült kimutatást elfogadja.
Elhatározza, hogy a 2017 évben a megállapított keret felhasználását évközben is
nyomonköveti.
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2018. évi költségvetés készítésekor a civil
szervezetek részére pénzbeli támogatás nyújtása céljából forrást biztosít.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
12. napirendi pont: Bucsa Község Napközis Konyha felújítása Vállalkozási szerződés
megkötésére felhatalmazás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, Bucsa Község
Napközis Konyha felújítása Vállalkozási szerződése megkötésére szóló felhatalmazás
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elfogadását. Az előterjesztés részletesen szól a pályázatról, a beruházás előrehaladásáról.
A Bíráló Bizottság a beérkezett árajánlatokat 2017. május 25. napján bírálta, és javaslatuk
alapján a nyertes ajánlattevő az Akkurátus-Team Kft (5525. Füzesgyarmat, Vörösmarty u.5.)
bruttó 10.877.483 Ft-os ajánlattétellel.
A kivitelezési munkálatok kezdő napja: 2017. június 15. napja, a munkálatok megkezdése
előtt a szerződés megkötése szükséges.
A felújítás keretén belül a csúszós felületek cseréjére lesz lehetőség, belső meszelések
történnek, előhűtő helyiség kialakítása, légcsere biztosítása.
Az étkező részt ez a beruházás nem érinti.
Az ételkiadó nyílást szeretnék azonban bővíteni, a legkisebb gyerekek is elérnék a pultot.
A nyári gyermekétkezetést ez az időszak már érinti, a füzesgyarmati GARA Hotelből fogják
szállítani az ételt fennakadás így nem lesz.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a Bucsa Község Napközis Konyha felújítása Vállalkozási Szerződés megkötésére szóló
felhatalmazást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2017.(V.31.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Napközis Konyha felújítása Vállalkozási szerződés megkötésére
felhatalmazás
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatása jogcímen elnyert Bucsa Község Napközis Konyha felújítási
munkálatainak kivitelezésére szerződést köt az Akkurátus-Team Kft-vel (5525.
Füzesgyarmat, Vörösmarty u 5.) 10.877.483 Ft, mely összeget a Képviselő-testület a
2015. évi C. törvény 3. sz. melléklet II.7. pont szerint önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatása terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert a Vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
13. napirendi pont: Döntés a folyószámla hitelkeret kérelem megkötéséről 2017. július 1.
és 2017. december 30. között
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a folyószámla
hitelkeret 2017. július 1. és 2017. december 30. napja közötti megkötéséről szóló kérelem
elfogadását. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat jelenleg érvényes
folyószámla hitelkeret szerződése 2017. június 30-án lejár.
Az önkormányzat nyertes pályázatai szükséges önerő biztosításához a tervezett bevételek
2017 év második félévében realizálódnak. A projektek biztonságos megvalósíthatósága
érdekében szükséges a hitelszerződés megkötése.
Továbbá a benyújtott pályázatok bírálati szakaszban vannak, a következő hetekben várható
döntés ezekkel kapcsolatban.
A jelenlegi szerződés 17.000.000 Ft összegre szól, javasolja, hogy a kérelmet az
önkormányzat 30.000.000 Ft-ra nyújtsa be.
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A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet, megkérdezte a bizottság elnökét, milyen
véleményt alakított ki a bizottság?
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság véleményezte, és
javasolja a képviselő-testület felé is elfogadásra az önkormányzat folyószámla hitelkeretének
megkötését 2017. július 1. naptól 2017. december 30. napig.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelkeret
szerződése 2017. július 1. napjától 2017. december 30. napjáig szóló megkötésével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
56/2017. (V.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a folyószámla hitelkeret kérelem megkötéséről
2017. július 1. és 2017. december 30. között
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Bucsa Község
Önkormányzata a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltségével
2017. július 1. napjától 2017. december 30. napjáig 30 millió Ft folyószámlahitel keret
szerződést kössön.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: értelem szerint
15./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása?
Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a szórt utak karbantartása megtörténik-e?
Kláricz János polgármester: Most fog érkezni olyan méretű kő az önkormányzathoz, ami
felhasználható ilyen karbantartásoknál.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A Béke utcai vízelvezető árok mederoldala nagyon
kifogyott, az utca elején szinte alig van föld a járda mellett. Balesetveszélyes, a járdáról nem
lehet lelépni, nincs hova.
Mogyorósi Anikó képviselő: A Dózsa György utcában, ahol nem laknak nagyon magas a fű, a
gaz. Nem lehetne azt levágatni a közfoglalkoztatottakkal?
Megkérdezte, hogy a Kossuth utcán teljes mértékben levágják a közmunkások a füvet, vagy
csak az árokparton? Nem egyformán vágják le, van ahol teljesen, van ahol csak az árokoldalt.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat felméri az elgazosodott ingatlanokat, és a
tulajdonosait felszólítja a gaztalanításra.
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A fűnyírással kapcsolatos kérdésre az a válasza, hogy az árok és felhajtó rész levágása van
kiadva feladatként. A főutcán az út mellett, az árokoldala és az önkormányzati intézmények,
épületek előtt mindenhol
Földesi Györgyné képviselő: Ilyen információt már kérdeztek lakosok máskor is. Az lenne a
megfelelő, ha mindenhol egyformán végeznék el.
Mogyorósi Anikó képviselő: A községben van olyan közvilágítási oszlop, amin nincs lámpa
és olyan helyen van, ahol szükséges lenne.
Kláricz János polgármester: Ezt a bővítés már jelezte az önkormányzat az EON felé,
körülbelül 5 hónapja. Olyan kérése is volt az önkormányzatnak ami áthelyezésre vonatkozott.
A lámpatestek számának bővítése költséggel jár.
Földesi Györgyné képviselő: A közmunkások mikor fognak elköltözni a Kossuth utcai
ingatlanba. A községben a járdák állapota sok helyen kritikus, menjenek el együtt, mérjék fel,
foglalkozzanak ezzel, hogy békések legyenek az állampolgárok.
Örül annak, hogy új szemetes gyűjtő edények kerültek elhelyezésre. A Gazdasági Bizottsági
ülésen, de itt a képviselő-testületi ülésen is szeretné elmondani, hogy a Kossuth tér 2. szám
alatti ingatlan megvásárlását tartsa napirenden a képviselő-testület. Fontosnak tartja, hogy ez
a központi helyen fekvő ház az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy a közalkalmazottak részére tudná-e az
önkormányzat félévtől biztosítani az étkezési utalványt? Érdeklődött, a környéken mindenhol
megkapják az óvónők, és az önkormányzati közalkalmazottak.
Kláricz János polgármester: Az idei költségvetésben nem tudták ez betervezni a
közalkalmazottak részére ezt a béren kívüli juttatást, ha
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A háromnegyedéves költségvetés tárgyalásakor tudnak
erre visszatérni. Akkor ha ki tudnák fizetni akkor még ezt az évet terhelné.
Kláricz János polgármester: Nem arról van szó, hogy az önkormányzat nem akarja bevallani,
hanem arról, hogy nem tudja, nincs rá fedezet.
Nagyon jó, hogy felmerül ez a téma.
A gazdaságvezető is tudja, hogy mikor lesz lehetőség ennek az adható támogatásnak a
visszaállítására. A kormány azonban további béremelésekkel meg fogja oldani ezt a
problémát, viszont a legnagyobb probléma a bérezés terén a köztisztviselőknél van.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy lehet-e valamilyen lassító térkövet rakni az
óvodához történő átkelésnél?
Kláricz János polgármester: Ezt engedélyeztetni kell. Egyetért a felvetéssel, mert nagyon nagy
a kamionforgalom.
Mogyorósi Anikó képviselő: Valamilyen sebességkorlátozást jó volna elhelyezni.
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem volt az ülést 18,00 órakor bezárta.
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Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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