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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

250-92022. ikt.sz. 

 

9. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28-án 

(csütörtökön) délelőtt 9,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

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

Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila képviselők 

 

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 5 fő jelen van.  

Hiányzik 2 fő képviselő. Ők távolmaradásukat előre jelezték. 

A határozathozatalban részt vesz 5 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 által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének 

megállapításáról  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  
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Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen lévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    

 

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 kiküldött előterjesztésen túl, annyi kiegészítést tenne, hogy az orvosi, fogorvosi, rendelőre, 

védőnői szolgálatra beadott pályázatnak a tegnapi napon megérkezett a szakmai értékelése. 

Támogatási döntésre számítanak május vége felé. 

 

Szeretné jelezni, hogy május hónapban a beszámolók időszaka érkezik. Ebből kifolyólag nem 

egy, hanem két ütemben üléseznek majd, mivel a beszámolásra kötelezettek valószínűleg a 

veszélyhelyzet megszűnése vagy enyhítése okán személyesen fognak megjelenni. 

 

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

 

Harmati Gyula alpolgármester: Megígérte, hogy elkészíti a felelős állattartással kapcsolatos 

pályázat beszámolóját. Az erről készült munkaanyagot a májusi ülésre tervezi a képviselő 

társak elé behozni. 

 

Kláricz János polgármester: Rendben van, várják az anyagot. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A kiküldött munkaanyagban szomorúan olvasta, hogy három 

pályázat tartalék listára került. 

 

Kláricz János polgármester: Ez annyit jelent, hogy még munka van vele. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A kerékpárút építését javasolja, mert azt tapasztalja, hogy 

nagyon nagy lett a járműforgalom a községben.  

Jó lenne utána járni, hogy járhatnak ezen a négyszámjegyű úton kaminonok, gyorsan mennek 

és egyre sűrűbb a forgalom. 

 

A járdaépítéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a községben bejárást végzett. 

 

A Lehel utca nem éppen a vége felé van egy géppark, nagyon rendezetlen. Jó lenne tudni, 

hogy ki a tulajdonos? Van kb 6 pótkocsi, némelyiket a fű is benőtte.  

 

Kláricz János polgármester: Ez a telek Zsombok Szabolcs tulajdona. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Zrínyi utcában hosszan üres telkek vannak, amelyek nagyon 

gazosak. Van járda, de nagyon benőtte a gaz. 
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Ugyan ebben az utcában az egyik lakóépületen az egyik ablak helyett egy bejárati ajtó van 

építve, utca felé nyitottak ajtót. Véleménye szerint erre komoly szabályok vannak a 

településképi rendelet szerint olyan az az épület, mintha üzlet lenne. 

 

Kláricz János polgármester: Nem tudnak róla, hogy üzletet nyitottak volna a Zrínyi utcában. 

Jegyző asszony meg fogja nézni. 

Dr. Nagy Éva jegyző: Már látta a kérdéses épületet. Aki a tulajdonosa volt pár éve elhunyt, 

jelenleg nem tudja, hogy ki az új tulajdonos. Utána fog nézni. Magánszemély tulajdonában 

van biztosan, mert nem tud az önkormányzat arról, hogy cég jelentkezett volna be oda. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A József Attila utca végén a házak rendben vannak, viszont 

látta, hogy egy terület el van kerítve szalaggal, milyen céllal? 

 

Kláricz János polgármester: Azok üres telkek, amit földdel töltöttek fel, és az út és a telek 

között fel lett töltve a szakasz, már nő a fú, meg lesz szűntetve a szalag. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Móra Ferenc utcában csak egy ház van. Járda van, de nincs 

használva, a fű benőtte. Rendbe kell tenni. 

 

A Névtelen utca egy hosszabb terület lenne, mert a Lehel utcától kezdve a Szondy utcáig van 

tervezve a járda építés. Nincs is hely a járdának, mivel árok van és közel vannak a kerítések. 

Járda oda nem indokolt, semmi konkrét célt nem lehetne vele megközelíteni, meggondolná, 

hogy feltétlenül szükséges-e oda járdát építeni. 

 

Javasolja, hogy a Bocskai utcai iskola oldalában a járda nagyon tönkre van menve, a játszótér 

előtt is, az iskola bejáratánál is.   

A főtér is romlik. Szerette volna ezt megmutatni a falubejáráson, de akkor nem értek ide. 

 

A főutcán a hirdető táblákat már meg kellene szüntetni, mivel már nincs haszna, ugyanígy a 

telefonfülkét is meg kellene szüntetni. A padokat is le kellene cserélni kulturáltabbra. Az 

egyik hirdetőtábla majdnem kidől. 

A főtérnek kicsit díszesebbnek kellene lenni, romlik el a díszburkolat. 

 

Néhány gondolatot szeretne még vázlatosan említeni: 

 

- A szántóföld bejárata hogyan rendeződött, azóta nem hallott róla, történt-e már valami, 

hallani szeretne róla. A falubejáráson megtekintették, milyen megoldás született?  

 

Sajnos azt tapasztalta, hogy a falu egyre szemetesebb. Kérte húsvét előtt jegyző asszonyt, 

hogy vitessék el a hulladékot, de idő hiányában ez nem történt meg. Több utcában nem vitték 

el, a zöld hulladék itt maradt. Az embereknek el kell mondani, hogy a szemetet csak a 

szállítást előző nap helyezzék ki. 

 

Megkérdezte, hogy a telkek kedvezményes értékesítése milyen ütemben halad? 

 

Megkérdezte, hogy a Faluházban a függönyök felhelyezése megoldódott-e?  

 

A pedagógus földön a kukorica bálákkal kapcsolatban legutóbb azt beszélték, hogy valakinek 

odaadják ingyen. Jó lenne, ha tényleg elszállításra kerülne. 
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Több éves téma már, hogy nincs kommunikáció a lakosság felé, újság, honlap. A honlapon 

most nincsenek rajta a legutolsó jegyzőkönyvek sem, csak a januáriak. Eleve ez törvény is, 

hogy 15 napon elkészül a jegyzőkönyv, feltételezi, hogy a kormányhivatal szólt volna, ha nem 

készül el, ezért ez így nem jól van, hogy nincs még feltöltve. 

 

Az Idősek Klubja belső felújítása ugyancsak több éves téma. Beszélnek róla, de érdemi 

lépések nem történtek. 

Ugyanezt elmondhatják a szolgálati ikerlakások karbantartásával kapcsolatban, de már nem is 

karbantartásról, hanem felújításnak kell történnie, mert olyan elhanyagolt állapotban vannak. 

Ne menjenek tönkre ezek a lakások. 

 

A felelős állattartás pályázattal kapcsolatosan szeretne egy listát azokról a kutya 

tulajdonosokról, akik igénybe vették a pályázatban meghirdetett szolgáltatásokat. 

 

A Széchenyi utcában lévő ingatlan, ami az Önkormányzaté lett ajándékozás útján, azzal 

kapcsolatban mi a tervük? Volt róla szó, hogy parkoló kerül ott kialakításra a Bocskai úti 

iskola parkolási nehézségeinek megoldása érdekében. 

 

A József Attila utca végén lévő kőtörmelékkel mi lesz? Szaporodni szaporodik, lépni kell 

ezzel kapcsolatban. 

 

A Kossuth utca 2. szám alatti telket rendbe kell tenni, sajnos raktár, lomtár lett. 

 

Az előző ülésen javaslatot tett arra, hogy a Kossuth utcai iskolánál a nem használt 

földterületet alakítsák ki konyhakertnek szántsák be, vessék be, a krumpli, hagyma jól 

megterem, és a közfoglalkoztatottak műveljék. Az asszonyoknak lenne munka, kapálni 

mindenki tud. Ez olyan nemes és hasznos feladat lenne, a területeke pedig már nem fogják 

visszaadni a lakosoknak.  

 

Javasolná, hogy ha majd létesül sportcsarnok, de ne oda építsék, van sok szép telek a főutcán. 

Nem az iskolánál kellene megépíteni, természetesen az iskolások is használnák. 

 

A Katolikus templomnak jelezték-e, hogy ha megcsináltatják a harangot, akkor az 

Önkormányzat kifizeti? Hogyan fogadták ezt, vagy elutasították? 

 

A Petőfi utcai iskola épülete évek óta rossz állapotban van, jelenleg már a fóliák is tönkre 

mentek az ablakon, ez szégyenfoltja a településnek. 

 

A buszmegállók korszerűsítésének utána jártak-e már mennyi lenne a költsége, hogyan 

lehetne kivitelezni? Pályázatot erre hiába várnak. 

 

Kláricz János polgármester: Buszmegállók létesítésére a városközpont rehabilitációs 

programon keresztül valósulhatnának meg egy TOP-os pályázatok keretében, és amit 

Füzesgyarmaton látott a képviselő asszony milliós tétel. Ősszel fognak megjelenni olyan 

pályázati kiírások, amelyekben van lehetőség buszmegálló építésére pályázni. 

A jelenlegi kornak megfelelő buszvárókat saját erőből is meg tudnák valósítani. Az az 

aszimmetria, ami jelenleg jellemző a községre, és Karcag felől érkezve két megálló előzi meg 

a központot, míg Szeghalom felől csak a központban áll meg a busz, és a Rákóczi utcánál 

lehetne buszmegállót építeni. Ennek a aszimmetriának a megszüntetését tudnák buszváró 

építésével megszűntetni. Ez nagyobb tétel, egyetért a képviselő asszony felvetésével. Látott 
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olyan buszmegállót Kunmadarason, ami egyszerű épített fugázott téglafal, fa tetővel és azok 

is jól néznek ki, csinosak, szerkezetileg nem annyira bonyolultak. 

 

A Petőfi utcai volt iskolai épület leromlott állapota felvetésével is egyetért. A Modern Falvak 

programokon belül, szintén tartaléklistára került a pályázat A következő döntési kör ezzel 

kapcsolatban május közepére várható. Ezt szeretnék megvárni, ha továbbra is tartalék listán 

marad akkor az utca fronton lévő ablakokat saját költségből egy rétegű üvegből helyreállítja 

az önkormányzat, illetve az udvarban lévő filagória, tetőrészének felújításában is segít az 

önkormányzat, illetve az udvar karbantartását továbbra is rendezi az önkormányzat. Reméli, 

hogy a jól előkészített pályázat sikeres lesz, mert akkor tudnának igazán előrelépni. Az éves 

takarításban, kisebb javításokban az önkormányzat besegít az egyesületnek. 

 

A katolikus templom felé tolmácsolva lett az önkormányzat szándéka a támogatásról. 

Megköszönték és már készítettek is rá egy műszaki dokumentációt. Ezt a dokumentumot, ha 

megküldték el fogja juttatni a képviselő-társaknak. Kb 2.000.000.- Ft villamos hálózatot 

érintő felújítást takaró tételek. Ezzel kapcsolatosan a támogatásról a májusi ülésen már 

tudnának is dönteni. 

Elindult a projekt, ami a torony és a bádogozási munkák, padfűtés stb. 

 

A Kossuth utcai iskola kerttel kapcsolatban már többször beszéltek arról, és abban egyezik a 

véleményük, hogy funkcióját tekintve a terület mezőgazdasági célokra is alkalmas. 

Megjegyezné, hogy az Országos Tornacsarnok programban a soron következő két település 

közül az egyik Bucsa. Véleménye szerint viszont a közel jövőben ez a terv nem valósul meg. 

A tornacsarnok elhelyezését arra a területre jónak látja, összességében viszont a projekt a 

KLIK beruházása lenne, így valószínűleg ők ahhoz a területhez ragaszkodnának, mert teljesen 

integrálnák a napi testmozgásba.  

Mivel a terület az önkormányzat tulajdonát képezi, ezért együttműködési megállapodást 

kellene velük kötni.  

Ettől függetlenül a területet addig is felszánthatják, igaz az idén még nem lesz használható 

mezőgazdasági célokra, de jövő tavasszal már művelhető lesz. 

 

A Kossuth utca 2. szám alatti területtel kapcsolatban elfogadja képviselő asszony felvetéseit. 

A terület egy ideje raktározási célokat is szolgál. Bízik benne, hogy hamarosan a turisztikai 

célú pályázatokban találnak olyan lehetőséget, ahol magát a területet, az önkormányzat 

minden évben megrendezésre kerülő rendezvényeihez tudnák felhasználni. Beszéltek már 

arról is, hogy akár egy fix színpad is helyet kaphatna ott, közösségi térként szolgálhatna. 

Önerőből kevesebb, de egy jó pályázati konstrukcióval nagyobb esélyt lát a megvalósításra. 

 

A József Attila utca végén található, összegyűjtött építési törmelékkel kapcsolatban az ott 

depózott törmelék feldolgozásra kerül, ezzel kapcsolatosan a költség az éves költségvetésbe is 

beépítésre került. Árajánlat kérések zajlanak.  

 

A Széchenyi utcai ingatlanra augusztusban terveznek benyújtani pályázatot felújításra, ugyan 

így az Idősek Klubjának felújítására is ekkor nyílik lehetőség.  

A Széchenyi utcai ingatlannál köztéri parkoló kerülne kialakításra. 

 

A Bocskai utcai ikerlakások korszerűsítésére benyújtott pályázat az egyetlen, amely nem 

tartalék listára került, hanem szakmai elutasítása lett. Ezért az idei évben a karbantartásokat el 

kell végezniük állag megóvás céljából. Keresik azt az időszakot, amikor ezt el tudják végezni, 

bádogozás, kerítés, csurgók, járdák stb. javítása. 
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A lakosokkal való kommunikáció valóban frissítést igényel. Az önkormányzat 

kommunikációja a Facebook oldallal bővült, de abban teljesen egyetért képviselő asszonnyal, 

hogy egy írott sajtóanyag időszakos megjelenése is szükséges lenne. Ezen dolgoznak 

folyamatosan. Téma ez mindig. A törvényi előírásoknak megfelelnek, a saját elvárásaiknak 

kevésbé. 

A pedagógus földön a kukorica bálákat ingyenesen kérte el valaki, akkor nem lett rámondva, 

hogy vigyék el. Értékesítésre nem alkalmasak a bálák, ha a képviselő társak engedélyezik, 

akkor jelez annak a személynek, aki szerette volna elvinni. Szólni fog, kettő héten belül el fog 

onnan kerülni. 

 

A Faluházban maga az akusztikai függönyözés a nézőtéren nem, de magának a színpadnak a 

komplett függönyözése, a két helyiség klimatizálása, az öltözők belső teres rendbe tétele, 

eszközbeszerzések egy pozitív elbírálású LEADER-es pályázattal kerülnek megvalósításra. A 

munkát hamarosan el fogják tudni kezdeni. 

 

A telkek értékesítésével kapcsolatban az álláspontokat összekészítette a bizottság, a munka 

zöme meg van. Mivel, hogy ez bevételt és költségvetést érintő döntés lesz, így a májusi ülésen 

sor fog kerülni a döntésre. El tudják indítani az értékesítési folyamatot.  

 

A hulladékszállítással kapcsolatban a kommunikáció a lakosság felé ugyanaz, amit képviselő 

asszony elmondott. A lakosok tájékoztatva vannak arról, hogy a hulladékot a szállítást 

megelőző napon helyezzék ki vagy aznap reggel. Az elszállítás külső cég feladata. A húsvéti 

esetnél a céget felhívták és az itt maradt hulladékot is elszállították. Tegnap lomtalanítás volt, 

és nem vittek el mindent, most az önkormányzat begyűjti az udvarra, és kérni fogja, hogy 

innen szállítsa el a DAREH az itt maradt lomot.  

 

A teherforgalom folyamatosan visszatérő probléma. Sajnos a rendőrök is ránéznek erre a 

szituációkra, valahogy meg van oldva, hogy itt közlekedhetnek a járművek. 

A májusban esedékes beszámolóknál Kapitány úrnak jelzik a tapasztalatokat, a problémát. 

Nekik vannak erre lehetőségeik, hogy fokozottabban figyeljék. 

 

A kerékpárúttal kapcsolatban egyértelmű az igény. A Modern Falvak kiírás nem alkalmas 

arra, hogy a településen kerékpárutat valósítsanak meg, mert van egy 50 millió forintos felső 

határ. Másik pályázati lehetőségen belül ősszel tudnak benyújtani pályázatot a TOP-os 

kiírásokra. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Nemcsak azért fontos, mert nagy szükség van rá, a hármas 

főúról Poroszlónál is van, Karcagnál is tovább Füzesgyarmaton is, csak Bucsa maradt ki. 

 

Kláricz János polgármester: A képviselő asszony járda felújításokkal kapcsolatosan 

elhangzott véleményét jegyzetelte. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Örülne neki, ha létre jönne a Munkácsy és Szondy utca közötti 

járdaszakasz. A kerékpárútra nagyon szükség lenne. Vannak időszakok, amikor nagyon 

veszélyes a biciklis közlekedés. 

Kérdése az lenne, hogy mint érintett település arról kapnak tájékoztatást, hogy az M4-es út 

kivitelezése hogy áll? Mivel számítani lehet rá, hogy az építkezés alatt meg fog nőni a 

településen belül a forgalom. 
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Kláricz János polgármester: Van információjuk. Karcag városnak módosítani kellett az építési 

szabályzatán. Maga a nyomvonal tolódott a megye határától Karcag irányába. 2025. évre van 

teljes kivitelezési ütem betervezve. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: A Kossuth utca, illetve a településen belül a hídtól a falu 

tábláig útburkolati hibák várhatóan mikor lesznek kijavítva? 

 

Kláricz János polgármester: Minden fórumon jelezve van, hogy az a szakasz kimondottan 

balesetveszélyes. A szakasz javítása már a tavalyi év végére is be volt tervezve, de látható az 

idei tervek között is. Ez a híd és a falu tábla közötti szakasz. A Kossuth utcai útburkolati 

hibák viszont mindenképp javításra kerülnek az idén. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Egy bucsai Akácos utcában élő lakos megkereséssel élt felé, 

mi szerint a telkén nincs vezetékes ivóvíz rendszer, a Bartók utcai közkútról hordja a vizet. 

Mivel csak ő az egyetlen aki a Bartók utcai kutat használja, az lenne a kérése, hogy az Akácos 

utcai közkifolyó megnyitását, ezzel egyidejűleg a Bartók utcai közkifolyó lezárását kérheti-e? 

 

Kláricz János polgármester: Jelzéssel fognak élni az Alföldvíz Zrt felé. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Küldtek meghívót a Képviselő-testület tagjainak, a Kóti Árpád 

Faluházban lezajló szakkörök munkáiból történő kiállításra. Mindenkit szeretettel várnak. 

A kiállítás még hétig megtekinthető. Kosárfonó, hímző és nemezelő szakkörök. 

 

Kláricz János polgármester: 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 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

28/2022.(IV.28.) 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 által nyújtott szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

 

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

Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását. 
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Dr. Nagy Éva jegyző: Ahonnan a szociális rendelet módosításának az igénye felmerült, azt az 

előterjesztésben is leírták, ahhoz volt egy szakmai segítségnyújtást. 

Ezeken túl a megemelkedett bérek ténye hozta, hogy a jogosultsági feltételeknél az 

ellátástípusoknak a százalékos arányához hozzá kellett nyúlni.  

A lakhatási támogatás és a rendkívüli települési támogatás esetében nőtt tehát a jogosultsági 

határ százalékos aránya. Az összegek tekintetében, sem a lakhatási támogatásnál a 8.000.-Ft-

ot, sem a rendkívüli települési támogatásnál nincs emelkedés. 

A közmunkás bérek is emelkedtek, ezért ha egy egyedülálló, egyedülélő igényelne támogatást 

kevés lenne az a kör, aki beleférne a támogatásokba. 

 

Hiányossága volt még a rendeletnek, hogy a 3. § (1) b. pontjából, ahol a bizottsági 

hatásköröket rendezi a rendelet, kimaradt a hatáskör megállapítása rendkívüli települési 

támogatás jövedelemhatár nélküli megállapítás esetében (méltányossági hatáskör gyakorlás). 

A szociális kölcsön esetében a „kölcsönszerződés” szót nem lehet alkalmazni, „hatósági 

szerződés”-ről beszélnek, kölcsönt az önkormányzat nem köt, az pénzintézeti tevékenység. 

Valamint a térségi szociális intézményt pontosítja még a rendeletben. 

Az összegek összeghatára tekintetében tehát nem volt emelés, az a tavalyi évben került 

emelésre. 

Egy-két hónap múlva tapasztalni lehet majd, hogy hogyan alakul az ellátottak létszáma. Ha 

sokan esnének ki, akkor lehet tovább emelni az egy főre eső összeghatárt. 

 

Kláricz János polgármester: Több minden marad a régiben, de a százalékok megállapításával 

próbálják lekövetni a jövedelmek emelkedését. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az infláció emelkedése is indokolja az emelést, de nincsenek 

ezzel se előrébb, se hátrébb. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte ezzel kapcsolatban van 

e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja, a Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

 Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-

ában, 45. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. §. (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

A rendelet célja 
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1. § 

E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.) általános részében használt rendelkezéseivel összhangban (pl. 

fogalmak, jövedelem, család, háztartás) meghatározza Bucsa Község Önkormányzata által 

biztosított települési támogatás formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint a felhasználás ellenőrzésének 

szabályait. 

A rendelet hatálya 

2. § 

E rendelet hatálya kiterjed Bucsa községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

(tartózkodási hely esetében, életvitelszerűen a településen tartózkodó) személyekre. 

Általános rendelkezések 

3. § 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott szociális 

feladat és hatáskörének gyakorlását első fokon a polgármesterre és a Szociális Bizottságra 

ruházza át, az alábbiak szerint: 

a) 8. § szerinti lakhatáshoz kapcsolódó (pénzbeli és természetbeni is), 9. § szerinti 

gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó, és a rendkívüli települési támogatás 10. § 

(1) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában, valamint a (6)-(7) bekezdésben foglalt 

esetekben a polgármester jár el, 

b) a rendkívüli települési támogatás 10. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának ba)-

bd)-be)-bf) alpontjában és (9) bekezdésében meghatározott esetekben a Szociális 

Bizottság jár el. 

(2) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Szt. 48. § (1) bekezdésében 

meghatározott hatáskörének (köztemetés) gyakorlását első fokon a polgármesterre ruházza át. 

 

4. § 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet. 

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata: 

a) szociális szolgáltatástervezési koncepció véleményezése, 

b) a koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel 

kísérése, 

c) jelentősebb szociálpolitikai döntések véleményezése. 

(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

a) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (Bucsa) részéről egy fő köztisztviselő (szociális 

területről), akit a jegyző jelöl ki, 

b) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Bucsai 

telephelyének mindenkori koordinátora, 

c) Védőnői Szolgálat mindenkori védőnője, 
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d) Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindenkori 

gyermekvédelmi felelőse. 

E rendelet alkalmazásában 

5. § 

(1) Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak, 

(2) Család: az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak, 

(3) Közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak, 

(4) Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak. 

Eljárási rendelkezések 

6. § 

(1) Az e rendeletben meghatározott települési támogatás iránti kérelmeket a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz (Bucsa) lehet benyújtani, a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

(2) A jövedelemről nyilatkozatot kell tenni és csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző 

havi nettó jövedelmekről szóló igazolást. A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 

10. §-ának (2)-(3)- és (5) bekezdése szerint kerül megállapításra. 

(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv, amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat 

vitatja, környezettanulmány lefolytatását rendelheti el. 

(4) E rendelet alapján indított települési támogatási eljárás költség- és illetékmentes. 

(5) A havi rendszeres települési támogatás összegének változásáról minden évben a 

Képviselő-testület dönthet. A támogatás összegének változása esetén, a támogatást új 

összegben a változást követő hónap 1. napjától kell folyósítani, és erről külön határozatot nem 

kell hozni. 

(6) Ha a havi rendszeres települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás 

folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a 

haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben folyósítani kell, de a támogatás további 

folyósítását meg kell szüntetni. 

A települési támogatás formái 

7. § 

(1) Pénzbeli támogatás 

a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

b) gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás 

c) rendkívüli települési támogatás 

(2) Természetben is nyújtható támogatás 
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a) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (a támogatás összege a közüzemi 

szolgáltató részére történő átutalással) 

b) rendkívüli települési támogatás (tüzelő, tankönyv- és tanszervásárlás, 

gyermekintézmények térítési díjának kifizetése). 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

8. § 

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásainak viseléséhez nyújtható támogatás, a háztartás 

tagjai által lakott lakásra, vagy nem lakás céljáró szolgáló helyiségre vonatkozóan. 

(2) A háztartás tagjai közül csak egy személy kérheti a támogatás megállapítását. 

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében szociálisan rászoruló az, 

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és 

b) az áram-gáz-víz számla kérelem benyújtását megelőző havi kiadása alapján számított 

kiadás összege a háztartás havi összjövedelmének 10 %-át eléri, vagy meghaladja. Ha a 

lakásban nincs gázfűtés, vagy a fűtés gázzal és vegyes tüzeléssel történik, nyilatkozni 

kell a tüzelő havi összegére vonatkozóan. 

c) A támogatás összege havi 8.000 Ft 

d) A jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától, egy évre állapítható meg. 

e) A folyósítás havonta, utólagosan, minden hónap 5. napjáig történik. 

(4) Azon háztartások: 

a) ahol előrefizetős mérő van felszerelve a támogatást csak természetbeni támogatásként 

kaphatják, a támogatási összegnek a szolgáltató részére történő átutalásával. 

b) ahol nincs előrefizetős mérő felszerelve, nyilatkozhatnak a támogatás pénzbeli, vagy 

természetbeni támogatásként történő megállapítására vonatkozóan. Természetbeni 

támogatás esetén a nyilatkozatnak tartalmazni kell a választott szolgáltató megnevezését 

(áram-gáz-víz szolgáltató). 

Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás 

9. § 

(1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez kapcsolódó települési támogatás nyújtható annak a 

szociálisan rászoruló személynek 

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és 

b) a rendszeres havi gyógyszerköltségének mértéke a kérelem benyújtását megelőző 

három hónapban elérte, vagy meghaladta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25 %-át, és 

c) az illetékes járási hivatal igazolása alapján sem az alanyi jogú, sem a normatív alapú 

közgyógyellátásra jogosultak nyilvántartásában nem szerepel. 

(2) A rendszeres havi gyógyszerköltséget a háziorvos által kiállított igazolással kell igazolni. 

(3) A támogatás havi összege 10.000 Ft. 
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(4) A jogosultság megállapítása egy évre történik, a jogosultság kezdő időpontja a megállapító 

határozat dátumát követő hónap 1. napja. 

(5) A támogatás kifizetése havonta, utólagosan, minden hónap 5. napjáig történik. 

Rendkívüli települési támogatás 

10. § 

(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azokat a személyeket, akik 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, valamint időszakosan, vagy 

tartósan létfenntartási gonddal küzdenek, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250 %-át, és 

a) önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve 

a gyermek (ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, vagy 

b) alkalmanként jelentkező alább felsorolt nem várt többletkiadások miatt anyagi 

segítségre szorulnak, 

ba) betegség, 

bb) haláleset, 

bc) elemi kár bekövetkezése, 

bd) gyermek fogadásának előkészítéséhez, illetve válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartása érdekében, 

be) iskoláztatás biztosítása, 

bf) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, és a gyermek családba 

való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások. 

(2) A rendkívüli települési támogatás kérelemben foglalt indokait a megfelelő igazolással 

igazolni kell. 

(3) A rendkívüli települési támogatás lehet: 

a) eseti jellegű, (pénzbeli, vagy természetbeni) 

b) pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön, kizárólag 

temetési költségre, vagy közüzemi szolgáltatások visszakötésére (pénzbeli) Kérelmet 

akkor lehet benyújtani, ha a korábban felvett kölcsön maradéktalanul visszafizetésre 

került. 

(4) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként 

a) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra 25.000 Ft, 

b) elemi kár bekövetkezése miatt 30.000 Ft, 

c) az egyéb (1) bekezdés a) pontjába, valamint az (1) bekezdés b) pontjának ba)-bd)-be)-

bf) alpontjába tartozó eseményeknél az összeg 4.000- és 25.000 Ft között lehet, de a 

25.000 Ft-ot nem haladhatja meg. 

(5) A pénzbeli támogatásként megállapított eseti jellegű rendkívüli települési támogatás – 

kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén 

megállapított eseti jellegű támogatás – kifizetése történhet: 

a) a jogosult részére, vagy 

b) a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely 

(Bucsa) családgondozója részére. Ebben az esetben a támogatás felhasználásáról a 

családgondozó a felhasználást követő 8 napon belül számlával köteles elszámolni. 
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(6) Temetési költségre kölcsön formájában rendkívüli települési támogatást 

a) legfeljebb egy hozzátartozó igényelhet, aki az eltemettetésről gondoskodik - függetlenül 

attól, hogy eseti jellegű támogatást is igényelt – és erről a nevére kiállított számlát is 

csatolja. 

b) a megállapított kölcsön maximális összege 50.000.- Ft lehet 

c) a kölcsön legfeljebb egy évre adható, az erre vonatkozó hatósági szerződés megkötésére 

a polgármester jogosult. 

(7) Közüzemi szolgáltatások (áram-víz-gáz) visszakötésére abban az esetben adható a 

kölcsön, ha 

a) a visszakötés a hálózat korszerűsítését, vagy a teljes cseréjének többletköltségét vonja 

maga után és a kérelmező családjában kiskorú gyermeket nevelnek és a gyermek (-ek) 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosul (-tak), 

b) a kölcsön maximális összege a visszakötés költségeinek 50 %-a lehet, 

c) a kölcsön összege a szolgáltató részére kerül kifizetésre, a szolgáltatás visszaállítása 

után, amennyiben a kérelmező a költség ráeső részét megfizette, 

d) a közüzemi szolgáltatások visszakötésére irányuló kérelemhez csatolni kell: 

da) a költségeket alátámasztó, a szolgáltató által kiadott igazolást, vagy árajánlatot, 

db) a kérelmező és a gyermek (-ek) lakcímigazolványának fénymásolatát, 

dc) gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat 

fénymásolatát, vagy igazolást, 

e) közüzemi szolgáltatások visszakötésére megállapított kölcsön legfeljebb egy évre 

adható, az erre vonatkozó hatósági szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

(8) A polgármester azoknak az alap, közép- és felsőfokú nappali rendszerű tanulói/hallgató 

jogviszonnyal rendelkező gyermekeknek, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll évi egyszeri pénzbeli 

támogatásként, beiskolázási támogatást nyújthat. 

a) a beiskolázási támogatás összege 6.000 Ft 

b) a támogatás iránt kérelmet benyújtani nem kell 

c) a beiskolázási támogatás kifizetésének alapja a tárgyév augusztus 1-jén rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nyilvántartása, és a tanulói/hallgatói 

jogviszony fennállásáról szóló iskolalátogatási bizonyítvány, mely alapján a 

polgármester egy határozatban rendelkezik a támogatás kifizetéséről 

d) a beiskolázási támogatás kifizetésének időpontjára és az iskolalátogatási bizonyítványok 

benyújtásának határidejére vonatkozó adatokat a helyben szokásos hirdetmény 

(hirdetőtáblán és honlapon közzétenni) útján kell közzé tenni. 

(9) Jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül az arra rászorulónak rendkívüli települési 

támogatást kell biztosítani, ha ennek hiánya a kialakult krízis helyzet megszüntetéséhez, 

enyhítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A kialakult krízishelyzetet a megfelelő, 

rendelkezésre álló dokumentumokkal igazolni szükséges (orvosi leletek, hatósági helyszíni 

jegyzőkönyv). 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők támogatása 

11. § 

(1) A polgármester a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez természetbeni 

támogatást nyújthat. 
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(2) A támogatás összege az igénybe vevő mindenkori napi térítési díjának 70 %-a. 

(3) A természetbeni ellátást a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmény mindenkori székhelyének telephelyként működő Idősek Klubjában (Bucsa) a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személyre lehet megállapítani. 

(4) A támogatás megállapításához a szolgáltatást nyújtó intézmény havonta az ellátást igénybe 

vevő személyekről kimutatást küld, mellékelve a rászorultságot igazoló dokumentumokat, 

(5) A kimutatás alapján a polgármester egy határozatban rendelkezik a támogatás havi 

összegének megállapításáról és a szolgáltatást nyújtó intézmény részére a tárgyhót követő 5. 

napjáig történő utalásáról. 

Szociális alapszolgáltatások 

12. § 

(1) Bucsa község Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében tartozó szociális 

alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti ellátást a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által 

létrehozott önálló intézmény útján látja el. Az intézmény neve: Szeghalom Kistérség 

Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény. Az intézmény székhelye: 5520 Szeghalom, 

Kossuth u. 18. A szociális alapszolgáltatások ellátását az intézmény, feladat ellátási 

szerződéssel biztosítja. 

(2) Szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

e) nappali ellátás (Idősek Klubja) 

(3) A szociális alapszolgáltatások igénybevételéről, és a személyi térítési díjak 

megállapításáról az intézményvezető dönt. 

13. § 

Hatályát veszti a Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról szóló 

3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet. 

14. § 

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba. 

 

Bucsa, 2022. április 28. 

 

  Kláricz János       Dr. Nagy Éva 

   polgármester          jegyző 

 

Kihirdetésre került: 2022. április 29.  

 

         Dr. Nagy Éva 

              jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

 

Bucsa Község Önkormányzata által nyújtott szociális ellátásokról  

szóló rendelet megalkotásához 

 

1. Társadalmi hatások 
A rendelet a rászorultság megítélését a korábbiakhoz szinte hasonló mértékben, de a 

megváltozott bérviszonyokat alapul véve alakítja ki valamennyi támogatási forma esetében.    

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
Az állami finanszírozás ismeretében várhatóan saját erő igénybevétele nem lesz szükséges. 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

4. Egészségügyi hatások 

Az önkormányzat a gyógyszertámogatással továbbra is biztosítja a rászorulóknak az 

egészség megőrzését vagy helyreállítását. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2022. április 28. 

            

                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                             jegyző 
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3.napirendi pont: A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette harmadik napirendi pontot a gyermekétkeztetésért 

fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A térítési díj rendelethez is kapott az önkormányzat szakmai 

segítségnyújtást a tavalyi év során. Azok a módosítások megtörténtek, az új elem a mini 

bölcsőde nyitására való felkészülés. A konyha intézményvezetője az EMMI rendeletben előírt 

kalória, nyersanyag és a rezsiköltség alapján kalkulált a térítési díjakkal kapcsolatban. Ezeket 

a mini bölcsőde vonatkozásában beleépítették a rendeletbe. A feltüntetett díjak bruttó 

összegként szerepelnek a rendeletben. Ezzel kapcsolatosan a kormányhivatallal történt 

egyetetés, mivel a kormányhivatal az előzetes egyeztetéskor nettó összegben javasolja 

megállapítani a díjakat, azonban ha nettó összegben állapítják meg a díjakat, de ott is 

alkalmazni kell a kerekítés szabályait, és még arra számolna áfát, akkor biztosan néhány forint 

emelés adódik, ami a veszélyhelyzet miatt nem megengedett. 

Amikor később sor kerülhet az emelésre, akkor már nettó összeg, plusz áfa összegben kerül 

megállapításra. 

A bölcsődében, ahogy a rendeletben is szerepel gondozási díjat nem állapítanak meg. 

Ezt hangoztatják is, a gondozási díj tehát nulla forint.  

 

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 gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotását. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjakról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi tv. 147. § (1) bekezdése és 151. § (2f) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az intézményi térítési díjakról a 

következőket rendeli el:  

1. § 

(1) A gyermekétkeztetésben, mini bölcsődei, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi 

térítési díjat havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az áfát 

tartalmazzák. A térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A mini bölcsődei ellátás gondozásért fizetendő intézményi térítési díja: 0 Ft/fő/nap. 

(3) Az élelmezésvezető a norma 100 %-os szintjét éves átlagban nem lépheti túl. 
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2. § 

Hatályát veszti a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által 

biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról 

szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba. 

 

Bucsa, 2022. április 28.  

    

   Kláricz János      Dr. Nagy Éva 

    polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2022. április 29.  

 

 

         Dr. Nagy Éva 

             jegyző 
1. melléklet 

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak 

Térítési díjat fizetők köre Intézményi térítési díj 

Mini Bölcsőde (1-3 év) 

Reggeli 115 Ft/fő/adag 

Tízórai 55 Ft/fő/adag 

Ebéd 315 Ft/fő/adag 

Uzsonna 85 Ft/fő/adag 

Egész nap 570 Ft/fő/adag 

Óvoda (4-6 év) 

Tízórai 155 Ft/fő/adag 

Ebéd 270 Ft/fő/adag 

Uzsonna 80 Ft/fő/adag 

Egész nap 505 Ft/fő/adag 

Iskola (7-10 év) 

Tízórai 185 Ft/fő/adag 

Ebéd 325 Ft/fő/adag 

Uzsonna 95 Ft/fő/adag 

Egész nap 615 Ft /fő/adag 

Iskola (11-14 év) 

Tízórai 220 Ft/fő/adag 

Ebéd 380 Ft/fő/adag 

Uzsonna 110 Ft/fő/adag 

Egész nap 710 Ft /fő/adag 
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Hatásvizsgálati lap 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

az intézményi térítési díjakról szóló 6/2022.(IV.29.) önkormányzati rendeletéhez 

 

1. Társadalmi hatások 
A rendeletnek a társadalomra gyakorolt hatásai nincsenek.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 
Tekintve, hogy a térítési díj rendeletben a díjak megemelésére a fennálló veszélyhelyzet 

végett nem kerülhetett sor, így a  korábbiakhoz képest lakossági terhet keletkeztető hatása 

nincs, viszont a veszélyhelyzet megszűnését követően a térítési díjak felülvizsgálatával a 

rendelet módosítása fog szükségessé válni. 

Jelenleg gazdasági költségvetési hatása nincs.  

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 
A rendeletnek egészségügyi hatása nincs. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az induló mini bölcsődei ellátás az óvoda és a konyha intézményén belül értelemszerűen 

többlet adminisztratív terhet jelentenek, az ellátottak szám a is növekszik a szolgáltatás 

beindításával.  

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok 

rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

Bucsa, 2022. április 28. 

            

                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                             jegyző 
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4.napirendi pont: Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi 

km keretének megállapításáról 

 

Kláricz János polgármester: Ismertette a következő napirendi pontot, a döntést a civil 

szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapításáról. 

A képviselő társak láthatják, hogy jelentősebb változás nincs az előző évhez képest. A Bucsai 

Sport Egyesület tekintetében csökkent a kilométer szám. Megkérdezte Harmati Gyula 

alpolgármestert, hogy a Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület tekintetében igényelnek-e 

nagyobb kilométer számot? 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Természetesen örömmel vennék. A kiosztott táblázatban 

látják, hogy néhány útjuknál vándor táborban vettek részt. Ezek nem egyesületi feladatok, 

mert maga a vándor tábor szervezésére oktatási és természetjáró civil szervezetek 

pályázhatnak. A településen az egyesületük szokott pályázni, viszont nem csak az egyesületi 

gyerek tagok szoktak részt venni, hanem minden gyermek számára elérhető. A helyszínek 

kijelölt helyek, nem az egyesület választja ki őket. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy az egyesület részére 4000 kilométert 

határozzanak meg, az idei évre, a Bucsa Sport Egyesület részére 1000 km-t,  

 

Földesi Györgyné képviselő: Teljesen elfogadhatónak tartja a tervezett kilométereket. 
 

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 döntést a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi 

km keretének megállapításáról. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 29/2022. (IV.28.) Képviselő-testületi határozat 

Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni 

támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2022. évi km keretéről a következők 

szerint: 

Civil szervezet neve, címe     2022. évi javasolt km keret 

1./ Bucsai Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány    500 km 

      5527. Bucsa, Kossuth tér 9.          

2./ Bucsa Sport Egyesület, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.      1000 km 

3./ Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület                 4000 km 

5527. Bucsa, Kossuth u. 37.  

4./ Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület, 5527. Bucsa, Kossuth u. 37.     500 km 

5./ Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület      500 km 

      5527. Bucsa, Akácos u. 13. 

6./ Bucsai Tanulókét Szociális és Kulturális Alapítvány      500 km 

      5527. Bucsa, Kossuth u. 61. 

7./ Csali Horgászegyesület, 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.      500 km 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint   
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5.napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a bejelentéseket. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Juhász Sándor képviselő: Abban kérne segítséget, hogy a Szív utca egy szakaszán az utat fel 

kellene tölteni, mivel elég nagy mélyedés keletkezett. 

 

Kláricz János polgármester: Folyamatban van a kőszállítás, jelezni fogja a műszaknak. 

 

Juhász Sándor képviselő: A temetőben lévő beton törmelék is fel lett számolva? 

 

Kláricz János polgármester: Igen, volt olyan ajánlattevő, aki a meddő földes kőtörmelék 

zúzására is adott ajánlatot, valamint olyanra is, ami később alkalmas lesz utak visszatöltésére.   

 

Földesi Györgyné képviselő: A kötelezettségek és a követelések kimutatással kapcsolatosan 

elmondta, hogy arányaiban rendben vannak.  Az EFOP pályázatokból várnak vissza 

pénzeszközöket.  

A BUCSA-ÉP Kft-vel kapcsolatosan is van követelése az önkormányzatnak. 

 

Kláricz János polgármester: Ezek a folyamatban lévő pályázatok. Ezeket a tételeket 

előlegezték meg, és ezeket az összegeket várják vissza. 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 10,00 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester      jegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


