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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

346-9/2018. iktatószám 

9. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án 

(szerdán) délelőtt 9,45 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor, 

Földesi Györgyné, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs, Márki Tiborné a 

Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Szalainé Milánkovics Éva védőnő, Koczka Istvánné iskola 

igazgató,  Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető, Szalai Zoltán kapitányságvezető, Sebők 

János tűzoltó alezredes, Zsombok János tűzoltó őrnagy meghívottak 

 

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

és Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat, külön köszönti a meghívott vendégeket, és 

előadókat Szalai Zoltán rendőr alezredest, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetőjét, Sebők 

János tűzoltó alezredest, a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjét, és Zsombok 

János tűzoltó őrnagyot a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági 

Osztályvezetőjét. 

 

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

testülete részéről 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van, 2 fő hiányzik. A 

határozathozatalban részt vesz 5 fő. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

fontosabb intézkedésekről 

 Eladó: Kláricz János polgármester 

 

2./A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló 

Önkormányzati beszámoló elfogadása 

 Eladó: Sebők János tű. ezredes, parancsnok 

 

3./ Tájékoztató elfogadása a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017-ben végzett 

munkájáról 

 Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető 
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4./ Beszámoló Bucsa Község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről 

 Előadó: Szalai Zoltán Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője 

 

5./ A 2017 évről szóló gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 

 Eladó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítása elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált zárszámadásának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása 

 Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

11./ Az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 azonosító számú, „Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása Bucsán” című projekt beszerzéseinek elbírálása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./ Bejelentések 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a 

képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadja. 
 

Javasolta előrevenni a napirendek tárgyalásában a jelenlévő előadókat.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2018. május 23-án szerdán a temetőből elszállították a mécses – vegyes hulladékot.  

2018. május 29-én, majd június 19-én zöldhulladék szállítást végez a Sárréti 

Hulladékgazdálkodási Kft. A lakosokat értesítő levelet kaptak a szállítási időpontokról. 
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A 4206-os számú közút felújításával kapcsolatosan válaszlevél érkezett 2018. május 8-án. 

A folyószámla hitelkeret közokiratba foglalása, és a 0243 hrsz ingatlanra jelzálogjog 

bejegyzése megtörtént, a hitelkeret az önkormányzat rendelkezésére áll. 

KÖZÖSSÉGEK HETE - esemény zajlott 2018. május 7. - május 11. között, változatos 

programokkal. 

A Vadgesztenyefák permetezése 2018. május 11. pénteken volt első alkalommal, szerződés 

szerint. 

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

 

Földesi Györgyné képviselő: A Bejelentések napirendi pontban szeretne bővebben kitérni az 

észrevételeire. 

 

Kláricz János polgármester: Rendben. 
 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 

tájékoztatást elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

55/2018.(V.30.) 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. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 

tevékenységéről szóló Önkormányzati beszámoló elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. 

évi tevékenységéről szóló önkormányzati beszámoló elfogadása napirendet.  

Felkérte a jelenlévő Sebők János tűzoltó alezredest, szíveskedjen az írásos anyagot 

kiegészíteni.  

 

Sebők János tűzoltó alezredes: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az írásban kiadott 

anyagban szerepelnek a bucsai események, amelyeket azzal szeretne kiegészíteni, hogy a 

2018 évben eddig eltelt időszakban milyen esetek voltak.  

Két esetben téves riasztásra jöttek Bucsára.  

Május 24-én egy műszaki mentés is volt a község határában, sajnálatos módon egy 

személygépkocsi  

Szándékos megtévesztő jelzés nem érkezett a településről, ami nagyon pozitívnak mondható. 

Az állampolgárok magatartása rendben van, felesleges kivonulás miatt nem zavarják a 

tűzoltóságot.  

 



 4 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a képviselőket, van-e 

kérdésük, hozzászólásuk? 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: A beszámolót jónak tartja, a képviselő-testület megfelelő 

tájékoztatást kapott a tűzoltóság munkájáról.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még további kérdés, vagy vélemény.  

Reméli, hogy nem lesz sok olyan eset, alkalom, amikor a tűzoltóságnak be kell avatkoznia.  

További jó munkát kívánt.  

 

Kérte a képviselőket, fogadják el a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

56/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló 

Önkormányzati beszámoló elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló Önkormányzati beszámolóját. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ napirendi pont: Tájékoztató elfogadása a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2017-ben végzett munkájáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2017-ben végzett munkájáról szóló tájékoztatást.  

Felkérte Zsombok János urat, hogy szíveskedjen a Szeghalmi kirendeltség beszámolóját 

kiegészíteni. 

 

Zsombok János tűzoltó őrnagy, a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági 

Osztályvezetője:Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kovács Krisztián kirendeltség-vezető 

halaszthatatlan szolgálati feladata miatt felkérést kapott arra, hogy a képviselő-testület részére 

benyújtott tájékoztatást kiegészítse.  

Bucsa település speciális helyzetben van, tűzoltó parancsnokságilag a működési terület szerint 

a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz tartozik, de tűzmegelőzési és iparbiztonsági 

hatósági szempontból, illetve polgári védelmi szervezetként a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség illetékességi területen helyezkedik el.  

Területén elsősorban hatósági, szakhatósági szempontból a mezőgazdasággal kapcsolatos 

tevékenységekkel találkoznak, mint hatóság. Például a betakarítás előtti gépszemlék, aratások 

ellenőrzése, terményszállítás ellenőrzésekben, műtrágyaszállítására, tárolásának feltételeire 

terjed ki a hatáskörük. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a szabadtéri tűzgyújtásnak szigorú 

szabályai vannak. Külterületi ingatlanokon kizárólag a tűzoltóság engedélyével lehet tüzet 

gyújtani, belterületen pedig az önkormányzati rendelet szerint megállapított szabályok szerint. 

Itt abba a hibába esnek sokszor a lakosok, hogy nem csak kerti avar és hulladékot akarnak 

elégetni, hanem kommunális hulladékot is, amit nem lehet, ilyenkor a fel kell fellépniük a 

tüzek ellen.  
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A katasztrófavédelmi hatóság célja a tűzmegelőzés, illetve hatósági tájékoztatási 

tevékenységet is végeznek annak érdekében, hogy a célt minél erősebben érjék el.  

A hatósági eszközökön túl tájékoztatási tevékenységet is végeznek, a minél nagyobb 

eredmény elérés érdekében. Az ügyfélfogadási időn túl is a lakosok rendelkezésére áll. 

2011 évtől vette át a katasztrófavédelem szerve a kéményseprést, a lakosok számára nem 

kötelező már az égéstermék elvezetőknek a kötelező tisztítása, ellenőrzése, viszont meg lehet 

rendelni a 1818-as telefonszámon. Továbbá elektronikus levélben a honlapon. 

A kéményseprést nemcsak a katasztrófavédelem végez, hanem más szervezetek is jogosultak 

ilyen tevékenység végzésére. Egy évben egyszer ingyenes a kéményseprés a magánházaknál. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, az anyag kiegészítését.  

Megkérdezte, hogy egy évben egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés?  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az önkormányzat is meg tudja rendelni a lakosok részére a 

sormunkát? Meg lehetne szervezni a lakosok részére a magánházaknál a kéményseprést. 

 

Zsombok János őrnagy: Lehet segíteni a lakosoknak, megrendelni és megszerezni részükre a 

kéményseprési munkálatokat.  

 

Közben megérkezik a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője Szalai Zoltán úr. 

 

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

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

szavazni, aki a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017 évben végzett munkájáról 

szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:     

 

57/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztató elfogadása a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  

2017-ben végzett munkájáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017-ben végzett munkájáról szóló tájékoztatást. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Beszámoló Bucsa Község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, 

valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot Bucsa Község 2017. 

évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 

beszámoló elfogadását. Köszöntötte Szalai Zoltán kapitányságvezetőt. 

 

Megkérdezte, hogy az írásban kiadott anyagot kívánja-e az előadó kiegészíteni? 

 

Szalai Zoltán szeghalmi rendőrkapitányság vezetője: Tisztelettel köszöntötte a képviselő-

testület tagjait, az írásos anyagot, amelyet mindenki megkapott nem kívánja kiegészíteni, ha 

kérdés van, szívesen válaszol.  

Ebből a beszámolóból az látszik, hogy Bucsán a közbiztonság helyzete alapvetően jó. 



 6 

Bucsa község változatlanul nyugodt település, a rendőri jelenlét meg van, azt viszont hozzá 

kell tenni, hogy a migrációs feladatok nagy erőket vonnak el a kapitányság életéből, amit 

túlórával igyekeznek pótolni. Közbiztonsági deficit nem keletkezett. 

Összességében az ügyszámok, a bűnügyek száma csökkent, a közúti ellenőrzések száma 

szaporodik, egyre többet lehet találkozni rendőr járőrrel. A migrációs okok miatt is 

igyekeznek olyan helyre tenni az ellenőrzéseket, amelyekkel a közbiztonságot rendbe tartják.  

Ami Bucsán elgondolkodtató, az a Végállomás büfé üzemeltetésének valamiféle 

szabályozása. Azok a bűncselekmények, amelyek garázdaság, rablás, és csoportos rablás, és 

amelyek az elmúlt időszakban történtek, azok szinte 100 %-ban innen indultak ki. Valamiféle 

nyitvatartási rend szabályozás, vagy fokozottabb ellenőrzés lehet, hogy célszerűbb lenne, Ezt 

nyilván tapasztalatból szeretné a képviselő-testület felé tolmácsolni. 

 

Meg szeretné köszönni az együttműködést, azt, hogy a térfigyelő rendszer fejlesztve, bővítve 

lett, ez nagyon sokat segít. Ha még további források lennének, lehetne még kamerát 

felszerelni, nagyon célszerű lenne a rendszámok megfigyelése végett. Az együttműködés 

nagyon jó, a polgármester úrral tartják a kapcsolatot. A rendőrök rendszeresen megjelennek, 

beszélgetnek.  

A kapcsolat jól működik az iskolával, óvodával. Szeretné megköszönni az önkormányzat 

segítségét a gyerekek szállításában.  

 

Tovább megköszönte a Polgárőrség segítségét, akik mindig a településen vannak, velük is az 

együttműködés rendben van.  

A közbiztonságon mindig lehet javítani, és a közlekedésbiztonságon is, ezen a rendőrség 

részéről is mindig dolgoznak. 

Amennyiben kérdés merül fel szívesen válaszol. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A rendőrségi beszámoló a 2017 évről szól, amelynek az adatai is 

kedvezőek, és akkor még valóban jó volt a közbiztonság is, és a közhangulat is. 

Gondolatébresztőként szeretne szólni, hogy sajnos ez gyorsan kezd romlani, újonnan 

betelepülő, máshonnan érkező új lakosok miatt. Ez olyannyira kezd elhatalmasodni, hogy 

ígérgetések hangoznak a közmédiában, és már arról is volt szó, hogy mit fognak tenni,ha 

valaki betörés céljából bemegy egy lakásba. Nem szül az jó helyzetet, ha a lakosok saját 

maguk szeretnék megoldani a helyzetet. A mostani helyzet ebbe az irányba megy. 

Több lakásbetörésről hallott, nem lehet tudni, hogy ezekből mennyi lett bejelentve a 

rendőrség felé, nincs róla tudomása, de nagyon sokan panaszkodnak.  

Hogyan lehetne ezt orvosolni? Nagyon jó, élhető település volt a község. Most rossz irányba 

fordult, megszűnt a lakosok biztonsági érzete. Mit lehet ebben a helyzetben tenni?  

Valóban egy jól élhető településnek gondolta eddig a települést, de ez rossz iránya fordult. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy valóban történnek-e bejelentések a 

besurranásokkal kapcsolatosan? Legutóbb arról hallottak, hogy a községben 13 lakásba törtek 

be. Van-e tudomása ezekről az ügyekről a rendőrségnek?  

 

Földesi Györgyné képviselő: Egy évvel ezelőtt is beszámolt a kapitány úr a község 

közbiztonsági helyzetéről. Idézett a tavalyi jegyzőkönyvben foglaltakról, a kapitány úr 

javaslata akkor is és a mai ülésen is elhangzott, hogy a buszmegállónál lévő szórakozóhely 

nyitvatartásával foglalkozni kellene. A garázdaságok, a csoportos rablások 100 %-a innen 

indul ki. Azóta nem történt semmi.  
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Mint képviselő, a márciusi képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy hamarosan újra lesz a 

rendőrség beszámolója, megkérdezte a polgármester útról, hogy mit tettek a Végállomás büfé 

ügyében?  

Polgármester úr válaszában elmondta, hogy: „A végállomás büfével kapcsolatosan tavaly 

konkrét konfliktusról beszéltek a rendőrség részéről, ezzel kapcsolatosan szankció nem került 

kiszabásra. De általánosságban arról volt már szó, hogy a képviselő-testületnek kellene 

felvállalni egy döntéshozatalt, akár képviselői indítványra. Arra azonban még mindenki 

emlékszik, hogy milyen problémát okozott az, hogy nincs a község központjában nyilvános 

WC, és minden képviselő egyetértett azzal, hogy újra nyisson ki a Végállomás büfé. 

Biztosan visszatérő probléma lesz ez, de reméli, hogy fogják tudni kezelni a helyzetet.  

Ha a képviselő asszony megfogalmaz egy javaslatot, azt biztosan meg fogja tárgyalni a 

testület.” 

 

Most ismételten megfogalmazná a kérést, hogy a polgármester szíveskedjen készíteni egy 

munkaanyagot a községben működő vendéglátó helyek(szórakozóhelyek) nyitvatartásáról, 

(annak ellenőrzéséről) amelyet a képviselő-testület megvizsgálhat, és levonhatja a konklúziót.  

 

Kláricz János polgármester: Rendben. Megjegyezné, hogy a tavalyi beszámolóbana képviselő 

asszony jelzésére azért volt olyan tényszerű a válasza, mert a képviselő asszony is kiemelte a 

Végállomás büfét, nyilván a kapitány úr tapasztalataiból adódóan. Egy tömegverekedés más 

szórakozóhelyen már kezelésre kellett, hogy kerüljön.   

 

Az éjszakai szórakozóhelyek nyitvatartását felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredményét 

a képviselő-testületnek egy döntéssel fel kell vállalnia, a vállalkozók felé tolmácsolva 

rendezni kell. Nem arról szól majd a döntés, hogy a szórakozó helyet be kell zárni, hanem 

arról,  hogy azon időszak, ami gyökere tud lenni egy erőszakos cselekménynek, az italozást 

követően, - ezeknek a cselekményeknek a megelőzése a cél, ami a nyitva tartás korlátozásával 

tudnak kísérletet tenni a megoldásra. A következő testületi ülésre a javaslattételt meg fogja 

tenni, és a testület döntést hozhat, egy közös határozatot fognak erről alkotni, korlátozást 

fogalmazhatnak meg, milyen volumenű legyen, hogyan, kikre terjedjen ki. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A polgármester úr is a nyitva tartás felülvizsgálatát 

kezdeményezi tehát, megvizsgálni a vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjét, és annak 

betartását. Annak nincsenek ellentétben. 

 

Kláricz János polgármester: Nincsenek ellentétben, azért próbálta kiegészíteni a képviselő 

asszony hozzászólását, hogy általánosságban beszéljenek a vendéglátó egységekről.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Általánosságban beszéltek, de konkrétan is elhangzott egy 

vendéglátó hely, miért ne lehetne erről beszélni? 

 

Kláricz János polgármester: Lehet erről beszélni, azért egészítette ki a képviselő asszonyt, 

hogy nyilván nem olyan döntést hoznak, hogy 21,00 órakor zárjon be egy adott 

szórakozóhely. Általánosan kell gondolkodni. 

 

Földesi Györgyné képviselő:Nem ezt kérte. Azt kérte, hogy vizsgálják felül a vendéglátó 

egységek nyitvatartását, és a nyitva tartás betartását. 

 

Kláricz János polgármester: Egyetértenek. 
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Faluházi Sándor képviselő: Véleménye szerint vendéglátó egység nyitvatartásának a 

szabályozása nem jelent teljes megoldást, a maga részéről ebben nem hisz, könnyen italos 

állapotba lehet kerülni. Avendéglátó helyen dolgozónak megfelelő felelősséggel, időben kell 

gondolkodni, az ittas személyt ne szolgálja ki, küldje haza. Régen is működött ez. 

Ez a vendéglátóson múlik, az ő felelőssége milyen vendéget szolgál ki. Érthető, hogy a 

vendéglátósnak fontos a bevétel, de ezt nem lehet alárendelni annak, hogy utána milyen 

problémák keletkeznek, régen is működött az említett vendéglátó hely, de nem volt ilyen 

sűrűn probléma. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A következő ülésen tárgyaljanak erről, ne terheljék ezzel a 

jelenlévő előadót. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Szeghalmi illetve vésztői tapasztalatról tud beszélni.  

Ezekben a településeken nyilván több szórakozó hely van, a nyitva tartás szabályozása (nem 

bezárásról beszél tehát) jótékony hatással volt, ezt tapasztalták. Érdemes ezzel foglalkozni.  

Az ittas személy alkohollal való kiszolgálása szabálysértés.  

A közterület felügyelőség lenne olyan szerv, személyaki ellenőrizhet, illetve a jegyző, és a 

rendőrség.  

Az is tapasztalat, hogy a vendéglátó hely, addig van nyitva, amíg vendégek vannak. Olyan is 

előfordul, hogy egyik helyről a másik helyre vándorolnak az ittas személyek. Ha körülbelül 

egyszerre zárnak be a vendéglátósok, akkor ez elkerülhető lenne, mindenki hazafelé indul, 

nem kötözködik senki, ez a tapasztalat.  

Azon ügyekben, ahol segíteni tud a rendőrség, akkor segít, nyilván korlátozott létszámmal,  a 

hétköznapokon többször előfordul, hogy összetűzések történnek. Ilyenkor a polgárőrség 

segítségét lehet kérni. Érdemes tehát ezzel a nyitva tartás témával foglalkozni. 

 

A betelepülő családokkal kapcsolatosan elmondta, hogy Magyarországon a szabad mozgás, és 

a szabad költözéshez joga van minden állampolgárnak.  

 

Az ingatlanok eladásával kapcsolatosan még az is előfordult már más településeken, hogy a 

szomszédok vették meg az adott ingatlant, illetve az önkormányzat mérte fel, hogy az ingatlan 

életveszélyes, és tett intézkedést.  

 

A betörésekkel kapcsolatosan elmondta, hogy hét betörésről van tudomása.  

Minden előfordulhat, betörés, és még az is, hogy valóságos betörés nem is történt, csak a 

bejelentő nem emlékszik, hogy pl. hol hagyta a pénztárcáját. A továbbiakról azonban már 

nem érkezik bejelentés a rendőrséghez. 

Nyilván vannak valós problémák is, amelyekkel foglalkoznia kell az rendőrségnek. A 

kertészszigeti kereszteződésnél szokott ellenőrizni a rendőrség, inkább Karcag felől szoktak 

érkezni azok, akiknek bűnözés célja.  

 

Kéri a képviselőket mondják el a lakosoknak, hogy azonnal szóljanak a rendőrségnek, ha 

valami olyat tapasztalnak, ami fontos információ pl. egy nyomozás alatt.  

 

Az, hogy a lakosok biztonságérzete megszűnt, és nem hagyják nyitva a kaput, látják azt is 

hogy beülnek a nyitott autóba, és leteszik valahol, az azt is jelenti, hogy Bucsán is eljött az a 

helyzet, amikor már be kell zárni az ajtót, a kaput. 
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A gyerekekkel, óvodásokkal, iskolásokkal szokott a rendőrség találkozni, még az idősekkel is, 

azzal a korosztállyal nem találkoznak, akik eljárnak dolgozni. Velük kellene egy alkalmat 

összehozni, hogy tudatosítani azt, hogy szükség van arra, hogy megvédjék az értékeiket.  

Fognak erre alkalmat találni, mert nagyon célszerű lenne. 

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Megkérdezte, hogy sokszor azért nem jelentik a 

betöréseket, mert úgy gondolják, hogy úgyse lesz meg a tettes.  

Pl. az említett 7 betörésből megtalálták-e az elkövetőt, és az milyen büntetést kapott.  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Ha vádemelésre kerül sor, akkor a Békés Megyei Hírlapból, 

vagy a polisz.hu oldalon szerezhetnek tudomást. Illetve az elkövetők 85 %-át a rendőrség 

elfogja. Ha elindulnak a folyamatok komoly indokoknak kell lenni ahhoz, hogy előzetes 

letartóztatásba kerüljön valaki. 

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Több család is beköltözött, és mint védőnő személyesen is 

találkozik a beköltözőkkel, és azt tapasztalja, hogy nincs velük probléma.  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető:Előítéletek sajnos vannak, Nehéz megoldani a társadalmi 

problémákat. Célszerű lenne bűnmegelőzési előadásokat, programokat tartani. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.  

A mindennapokban téma az, hogy a beköltöző családok hogyan élnek. Egyet kell érteni 

abban, hogy a köztudatban lévő események nem egyeznek a hatóságnál számon tartott 

eseményekkel. Sajnos vannak olyan csoportok, akik tettek is azért, hogy az előítéletek 

előkerüljenek. A maga részéről nincsenek előítéletei. Ha idővel eredménye lesz annak, ami 

most itt zajlik, akkor talán meg tudják változtatni az előítéleteket.  

Az önkormányzat is került egyfajta helyzetbe, szituációba, amit sikerült megfelelően kezelni. 

Remélik, hogy a rendőrség is pozitív visszajelzéssel él az önkormányzat felé, addig pedig 

türelemre kell inteni mindenkit. Az ingatlan adásvételeknél az eladókban is a tudatos 

értékesítést kell képviselni.  

 

Nagyon reméli, hogy a kamerarendszerrel az önkormányzat segítséget tud nyújtani a 

rendőrségnek. Sajnos az adatvédelmi törvény megjelenése beszűkíti a felvételek 

hasznosítását. A megye szempontjából egy „kaput”’ képez a község. Arra törekszik az 

önkormányzat, hogy fejlesztéseket is eszközöljön. Egy rendszámfelismerő rendszert szeretné 

kibővíteni a rendszer, ami nagyon szükséges lenne 

 

Külön öröm, hogy a településről két gyermek rajzpályázaton díjazott lett, és kerékpárt kaptak.  

Egyik 

 

Koczka Istvánné iskolaigazgató: Szeretné elmondani, hogy kik voltak a rajzpályázat 

díjazottjai. 

Az alsós kategóriában Molnár Dávid országos első helyezést ért el, a felsős kategóriában 

Gyüge Izabella pedig országos harmadik helyezést ért el.  

Nagyon dicsérték a rendőrség egész napi szervezését a gyerekek és a kísérők is.  

 

Márki Tiborné a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Megkérdezte, hogy arra 

van-e esély, hogy újra lesz körzeti megbízott helyben?  
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Szalai Zoltán kapitányságvezető: A községben két körzeti megbízott van, a szolgálati 

beosztásuk más. Négy órát töltenek a községben, ha szolgálatban vannak, illetve idegen 

rendőrök is vannak Bucsán. 

 

Márki Tiborné a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: A probléma az, hogy nem 

úgy tartózkodnak Bucsán, ahogy régebben itt voltak.  

Beköltöző családok régebben is voltak, beilleszkedtek a lakosok közé, a mostani lakosok nem 

tudnak, nem próbálnak, nem akarnak beilleszkedni, nyilván nem mindenkiről beszél, és olyan 

viselkedésbeli problémákat produkálnak, ami nem tetszést kelt az itteni lakosokban, növeli az 

előítéleteket. A lakosok nem mindig tudják kezelni ezeket a helyzeteket. Mint családsegítő 

ezzel nincs problémája. A közösségi portálon is elhangzott, hogy újra úgy legyen rendőr, mint 

régen és lehet, hogy ez javítana a helyzeten. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: A rendőrségen is változások vannak, lesznek, a 

határellenőrzés is elvon a létszámukból. Ahol helyi rendőrök vannak, ott nyilván más a 

helyzet. Havonta kell a rendőröknek Szeghalomra menni eligazításra, és beszámolásra. A 

mostani létszámból sajnos ezt a szolgálatot lehet kihozni. 

Ha valaki a szolgálatot kezdi be kell járnia egy területet, eltölteni egy bizonyos időt, és menni 

tovább. Úgy látja, hogy a közbiztonság igényli, hogy célszerűbb lesz az, hogy inkább nappal 

legyenek többet itt a rendőrök. Amikor szórakozási időszak van, akkor vannak rendőrök, 

hétköznapokon ritkábban. Megköszönte az észrevételt. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte van-e még?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a mostani rendőrségi beszámoló megtárgyalása 

ezzel befejeződött. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

szóló beszámolót.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:     

 

58/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint  

a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság beszámolóját Bucsa Község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, 

valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető távozik az ülésről. 

 

5. napirendi pont: A 2017. évről szóló Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a 2017. évről szóló 

Gyermekvédelmi beszámoló elfogadását. 

Megkérdezte a jelenlévő előadókat, van-e szóbeli kiegészítésük? 
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Márki Tiborné a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Nincs kiegészítése. 

 

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

hozzászólása? 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a betelepülő családok jelentettek-e valamilyen 

problémát gyermekvédelmi, védőnői szempontból.  

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A betelepülő családok, akik több gyermekkel jönnek 

nyilván több munkát is jelent védőnői szempontból, és vannak már várandósok is, de ez nem 

jelent problémát, érdeklődők, megjelennek időben a tanácsadáson, fogadják a tanácsokat, 

figyelnek arra, hogy mit mond a védőnő. A helyismeret hiánya jelent olyan problémát, hogy 

például Karcagon nincsenek ismereteik, több tájékoztatást igényelnek az ügyeik intézéséhez. 

 

Koczka Istvánné iskola igazgató:Szeretné elmondani, hogy abból a szempontból jó, hogy 

betelepülnek családok nőtt a gyereklétszám, ez jó, de mivel a gyerekek több iskolába jártak, 

hiányosak az ismereteik, a minimum követelményeket nem tudják teljesíteni. Rengeteg 

hiányzást hoztak magukkal, sokat nem járnak iskolába a költözés miatt. 

Sajnos magatartási problémák is vannak, nincs egy biztos családi háttér a gyerekek mögött.  

 

Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Az óvodába is érkeztek a betelepülő családokból 

gyerekekkel, szülőkkel nincs probléma, együttműködnek, a gyerekek aranyosak. Ami a 

gyerekek szempontjából nehéz, az az, hogy két olyan tanköteles gyermek érkezett, akik már 

tankötelesek lettek volna, de a hiányzás miatt maradnak még az óvodában. Nincs panasz a 

szülőkre. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő:Együttműködőek a szülők, próbálnak beilleszkedni, tisztán 

rendezetten jönnek a gyerekek az óvodába. ami egy frissen beköltözött családtól és 

gyerekektől elvárható, az teljesítik, a változásokhoz jól alkalmazkodnak. Az emberek 

tűrőképessége határos, mindenféle okokra hivatkozva az ingerküszöb sokkal alacsonyabb. 

Nehezen tűrik az átlagtól eltérő viselkedésformát, és mentalitást. Ez nemcsak Bucsán, hanem 

országos szinten is tapasztalható.  

A gyerekeken akkor csapódik le a változás és a beilleszkedés, ha vannak társadalmi 

problémák. Az is lehet látni, hogy ez a családokon csapódik le, kisebb tűrőképesség. 

Volt már arra példa, hogy a csoporton belül is ki akarták rekeszteni a magatartásbeli 

problémával küzdő gyerekeket, de ezt nem engedték, és tudták jól kezelni. 

Nyilván van több olyan ember aki nem itt született, és beilleszkedett.  

 

Földesi Györgyné képviselő:Valóban a községben elterjedt, hogy nagyon sok a rossz 

cselekedet, az illetlen viselkedés. Személyes beszélgetésekből meríti az információt, a 

közösségi portált nem szokta használni. 

Régebben is személyesen keresték fel a problémáikkal. 

Nem szerette volna mégegyszer felhozni témának a rendőrségi beszámolónál, de nem tudja 

elfogadni indoklásként, hogy azért kell időn túl nyitvatartani a vendéglátó helyiséget, mert 

nincs  a községben nyilvános WC.  

Most a beszélgetés a beköltözők irányába ment el, pedig van olyan bucsai lakos is, akinek 

sajnos nagyon gazos a portája, nem teszi rendbe 

 

A viselkedés formával van probléma, az illemmel, az utcán való kiabálással, a lakásban való 

éléssel, az illetlen viselkedéssel, ami nem a mai világnak a terméke már. 
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Erre kellene odafigyelni. Lehet a felgyorsult világ is hozza ezt magával, de nem azt jelenti, 

hogy ne foglalkozzanak vele. Nem a rendőrség feladata ezzel foglalkozni, hanem a képviselő-

testületnek. Sajnálja, hogy tavaly óta nem foglalkoztak ezzel. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2017. évről szóló 

Gyermekvédelmi beszámolót elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:     

 

59/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat  

A 2017. évről szóló Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évről készült 

„Gyermekvédelmi beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.  

Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat 

módosítása elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

A Gazdasági Bizottság véleményezte az előirányzat módosítását.  

Megkérdezte Földesi Györgyné elnök asszonyt a bizottság véleményéről.  

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság véleményezte Bucsa 

Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének előirányzat módosítását, és azt elfogadta, 

és a Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. A közmunkaprogram költségei húzódnak 

át a 2018-as évre. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

60/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete 

módosítása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi módosított költségvetés fő 

összegét bevétellel kiadással egyezően 3 578 317 Ft növekedéssel elfogadja.  

Amódosításelfogadása után a fő összeg 877 715 877 Ft-ra módosul kiadási és bevételi 

oldalon egyaránt. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: értelem szerint  
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7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetésének 

előirányzat módosítása elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítása elfogadását.  

 

A 2017. évi konszolidált költségvetést a Képviselő testület a 15/2017.(X.27.) önkormányzati 

rendeletével már egy alkalommal módosította. Az év végi zárszámadás elkészítése előtt 

azonban még szükséges módosítani az alábbiak szerint kiemelt előirányzat csoportonként. 

 

A Gazdasági Bizottság az előirányzat módosítást véleményezte. Megkérdezte a bizottság 

elnökét milyen álláspontot alakított ki a bizottság? 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a 2018. május 29-én 

megtartott ülésén véleményezte Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése 

előirányzat módosítását. A módosításokat a bizottság elfogadja, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, fogadják el 2017. évi 

költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítását, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) 

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) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 

10/2018.(V.29.) jóváhagyó határozata alapján Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. § 

Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai 
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(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2017. évi költségvetését az 1. 

melléklet szerint  

   880 342 840 forint költségvetési bevétellel, 

                                              880 342 840 forint költségvetési kiadással, 

 

állapítja meg.” 

2. § 

 

Az Ör. 4.§. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.§ 

 

A konszolidált költségvetési bevételek 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési bevételeinek 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: 

                                                                                                                                  Adatok: forintban 

I. Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1) 410 025 323 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 213 309 261 

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről 196 716 062 

II. Közhatalmi bevételek (B3) 41 358 643 

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 4 426 605 

2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 31 776 992 

3. Gépjárműadó 3 757 573 

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 0 

5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság) 1 397 473 

III. Működési bevételek (B4) 24 844 477 

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 20 596 665 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 496 825 108 

V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) 196 190 087 

VI. Felhalmozási bevételek (B5) 0 

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 11 000 000 
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FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 207 190 087 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) 704 015 195 

VIII. Finanszírozási bevételek 176 327 645 

1. Belföldi értékpapírok bevétele 0 

2. Maradvány igénybevétele 19 984 597 

3. Likviditási célú hitelek felvétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

148 707 158 

 
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                            7 635 890 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.) 880 342 840 

 
3.§ 

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

„5. § 

 

A konszolidált költségvetési kiadások 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési 

kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 
Adatok: forintban 

I. Személyi juttatások (K1) 236 286 844 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 35 366 893 

III. Dologi kiadás (K3) 82 123 175 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 24 965 050 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5)  163 194 676 

Működési tartalék 74 201 929 

Működési kiadások összesen (K1-K5) 541 936 638 

VI. Beruházások (K6) 80 656 630 

Településarculati kézikönyv 1 000 000 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 17 110 933 

Pályázati önerő 4 400 000 
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Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás 
6 928 892 

 

Ingatlan vásárlás létesítés                                                                                    51 216 805 

VII. Felújítások (K7) 
94 328 111 

 

Művelődési Ház felújítása 33 839 154 

Ivóvízhálózat értéknövelő felújítása                                                                                            3 496 990 

Konyha felújítása 7 901 512 

Pályázati önerő 12 411963 

Közmunka programból felújítások 23 130 019 

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás                                                                            13 548 473 

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) 7 500 000 

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre 7 500 000 

4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás) 0 

5. Felhalmozási tartalék 0 

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8) 182 484 741 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) 724 421 379 

IX. Finanszírozási kiadások (K9) 155 921 461 

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés 7 214 303    

2. Hitelek törlesztése 148 707 158 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)       880 342 840 

4.§ 

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

7 .§ 
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(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete 

alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2017. évre együttesen 187főben állapítja meg az 5. 

mellékletben foglalt részletezéssel.  

 

(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 196 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 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

(10) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 

(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 

(12) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 

 

6. § 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját 

követő napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2018. május 30. 

 

 

 Kláricz János Pap-Szabó Katalin 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2018. május 31. 

 

                                                                                                            Pap-Szabó Katalin 

jegyző 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára 

nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 

végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az 

önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása 

hatással van a társadalomra. 
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II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző 

jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A 

költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

 

V. Adminisztratív 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket tekintve nincs jelentős 

hatása. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A költségvetési rendelet megalkotása, módosítása kötelező az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2018. május 30. 

 

 

  Pap-Szabó Katalin 

            jegyző 
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8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadását. 

 

Bucsa Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete és 

annak indokolását a képviselők megkapták. 

 

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§. (1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a 

jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-

testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 

ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) hatályba lépjen. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság véleményezte Bucsa 

Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadását, melyet elfogadott, és a 

képviselő-testület felé is elfogadásra javasolt. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, kiegészítése, 

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

szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadását elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

61/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat 2017. 

évi zárszámadását 842 897 357 Ft bevétellel 96 %-os teljesítéssel, 797 314 503 Ft 

kiadással 90,8%-os teljesítéssel, 45 582 854 Ft maradvánnyal elfogadja.  

Felelős:Kláricz János elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

9. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált 

zárszámadásának elfogadása 

 

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

Önkormányzat 2017. évi konszolidált zárszámadásának elfogadását. 

 

A Gazdasági Bizottság a 2017. évi zárszámadás módosítását véleményezte. Megkérdezte a 

bizottság elnökét milyen véleményt alakított ki a bizottság? 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a 2018. május 29-én 

megtartott ülésén véleményezte Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése 

zárszámadását.  



20 

 

 

 

 

A zárszámadást a bizottság elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.  

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

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

szavazni, aki elfogadja a 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletet. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete  

Bucsa Község Önkormányzat 2017. 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 a 2017. 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 2017. évi konszolidált zárszámadása 

 

3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 
 

(1) Az önkormányzat konszolidált zárszámadási bevételeinek főösszege:  

844 269 127 Ft, ezen belül:    404 532 197 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

      37 894 825 Ft Közhatalmi bevétellel, 

      24 320 057 Ft Működési bevétellel, 

        1 504 316 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n   

                             kívülről 
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    196 190 087 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről, 

        3 500 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n 

                             kívülről 

     176 327 645 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 
 

4.§ 
 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 
 

(1)  Az önkormányzat konszolidált zárszámadási kiadásainak főösszege:  

797 451 830 Ft, ezen belül:   234 360 089 Ft Személyi juttatással, 

      34 804 012 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

      82 017 832 Ft Dologi kiadással, 

      24 929 350 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

     88 992 747 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

                                                    80 656 630 Ft Beruházási kiadásokkal, 

     88 269 709 Ft Felújítási kiadásokkal, 

       7 500 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadással 

                                                  155 921 461 Ft Finanszírozási kiadásokkal, 
 

és 46 817 297Ft maradvánnyal állapítja meg. 
 

5. § 
 

Az önkormányzat konszolidált létszámkerete 
 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 187 főben 

hagyja jóvá (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 196 fő.) 

 

III. FEJEZET 
 

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása 
 

6. §. 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását: 

a)  842 897 357 Ft bevétellel, ezen belül: 

                                                       403 920 507 Ft Működési célú támogatás ÁH-n belülről, 

         37 894 825 Ft Közhatalmi bevétellel, 

         24 247 898 Ft Működési bevétellel, 

           1 504 316 Ft Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n   

                                 kívülről 

       196 190 087 Ft Felhalmozási célú támogatás ÁH-n                      

                                 belülről 

            3 500 000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n 

                                  kívülről 

        175 639 724 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg. 
 

b)  797 314 503 Ft kiadással, ezen belül: 

                                                       198 796 186 Ft Személyi juttatással, 

                                                         27 173 365 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                                                         80 123 351 Ft Dologi kiadással, 
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                                                         24 929 350 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival, 

                                                         88 992 757 Ft Egyéb működési célú kiadásaival, 

                                                         80 656 630 Ft Beruházási kiadásokkal, 

                                                         88 269 709 Ft Felújítási kiadásokkal, 

                                                           7 500 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadásokkal 

                                                       155 921 461 Ft Finanszírozási kiadásokkal, 

és  45 582 854Ft maradvánnyal állapítja  meg. 
 

7. § 

 

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 175 főben hagyja jóvá (ebből 

közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 196 fő) 

 

IV. FEJEZET 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása 

 

8.§ 
 

(1) A Képviselő-testület a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását: 
 

a) 46 323 474 Ft bevétellel, ezen belül: 

                                          611 690 Ft Működési célú támogatások ÁH-n belülről bevétellel, 

                                            72 159 Ft Működési bevétellel, 

                                          687 921 Ft Maradvány igénybevétellel 

                                     44 951 704 Ft Finanszírozási bevétellel állapítja meg 
 

b) 45 089 031 Ft kiadással, ezen belül 

                                     35 563 903 Ft Személyi juttatással, 

                                       7 630 647 Ft Munkaadót terhelő járulékkal, 

                                       1 894 481 Ft Dologi kiadással, 
 

és 1 234 443Ft maradvánnyal állapítja meg. 
 

(1) A Képviselő-testület a Közös Hivatal engedélyezett létszámát: 12 főben hagyja 

jóvá. 
 

V. FEJEZET    

A 2017. évi zárszámadást bemutató mellékletek 
 

9.§ 
 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről 

szóló __/2018. (V.31.)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 feladatok 

szerinti bontásban, a 4. melléklete részletezi 
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a. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Helyi 

Önkormányzat létszámát 2017. évre együttesen a rendelet 5. melléklete 

tartalmazza. 

b.  Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak 

teljesítését a rendelet6. melléklete tartalmazza. 

5. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a 

rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

6. Az önkormányzat 2017. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint 

felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza. 

7. Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott 

támogatás részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza. 

8. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

9. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza. 

10. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő 

eszközökről a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 

11. Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 13. melléklete 

tartalmazza. 

12. Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 14. melléklete 

tartalmazza. 

13. Az Önkormányzat követelés állományát a rendelet 15. melléklete tartalmazza. 

14. Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 

bemutató mérlegét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.  

15. Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló 

projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 17. melléklete tartalmazza. 

16. Az Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a rendelet 18. melléklete 

tartalmazza. 

17. A Közös Hivatal 2017. évi maradvány kimutatását a rendelet 19. melléklete 

tartalmazza. 

18. A finanszírozási ütemterv a 20. melléklet. 

 

VI. FEJEZET 

A zárszámadás végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

10.§ 
 

A 2017. 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 kihirdetés napján lép hatályba. 
 

Bucsa, 2018. május 30. 

 

  Kláricz János                                                Pap-Szabó Katalin 

    polgármester                                 jegyző   

 



24 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2018. május 31. 

        Pap-Szabó Katalin 

                                                jegyző 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelethez 

 

I. Várható társadalmi hatások 

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az 

állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi 

helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget 

teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak 

végrehajtása hatással van a társadalomra. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A költségvetési rendelet végrehajtásának nemzetgazdasági hatása az, hogy az 

államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető 

támogatások révén. A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek. 

 

V. Adminisztratív 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket tekintve nincs jelentős 

hatása. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, módosítása kötelező az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2018. május 30. 

 

 

  Pap-Szabó Katalin 

            jegyző 
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10. napirendi pont: A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 

megalkotása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 10. napirendi pontot, a 2018. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását.  

 

Kérte a jegyző asszonyt, szíveskedjen kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatosan. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az igazgatási szünet rendeletet a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóinak a szabadságolása végett alkotja meg a képviselő-testület. Ügyeleti 

rendszerben fog működni a hivatal, nem lesz zárva, csak kevesebb ügyintéző lesz. 

 

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

hozzászólása?  

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

szavazni, aki a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről 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 

5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó 

valamennyi köztisztviselőre, és Bucsa Község Önkormányzata munkavállalóira. 

 

2. § 

 

A 2018. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2018. július 16. napjától augusztus 20. 

napjáig tart. 

3. § 

 

A 2018. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2018. december 21. napjától 2018. 

december 31. napjáig tart. 

4.§ 

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: 

a) A nyári és a téli igazgatási szünetben is az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul 

meg. Az ügyelet idejéről az ügyfeleket az igazgatási szünet kezdetét megelőző 5 

nappal hirdetmény útján tájékoztatni kell. 
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5.§ 

 

(1) A nyári igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 10 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

(2) A téli igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 3 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. december 31. napján 

hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2018. május 30. 

 

Kláricz János                                                            Pap-Szabó Katalin 

polgármester                                                                    jegyző 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2018. május 31. 

 

                                                                                                   Pap-Szabó Katalin 

                                                                                                             jegyző 

 

 

10. napirendi pont: Az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 azonosító számú„Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán” című projekt beszerzéseinek elbírálása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, az Az EFOP-3.7.3-16-

2017-00113 azonosító számú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 

Bucsán” című projekt beszerzéseinek elbírálását.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása 

Bucsán” című kis értékű eszközök, anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárás kapcsán az 

I&Sz Tanácsadó és Kereskedelmi, Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) 

ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 3.385.827.- Ft + 914.173.- Ft 27% ÁFA = bruttó 

4.300.000.- Ft, azaz bruttó Négymillió-háromszázezer forint. 

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatról hozzon döntés.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az EFOP-3.7.3-16-2017-

00113 kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című kis 

értékű eszközök, anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárás kapcsán  az I & Sz Tanácsadó 

és Kereskedelmi, Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) ajánlattevő ajánlatát 

nettó 3.385.827.- Ft + 914.173.- Ft 27% ÁFA = bruttó 4.300.000.- Ft, azaz bruttó Négymillió-

háromszázezer forint – elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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62/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása Bucsán című kis értékű eszközök, anyagok beszerzése tárgyú 

beszerzési eljárással kapcsolatosan 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című kis 

értékű eszközök, anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánítja. 

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című kis 

értékű eszközök, anyagok beszerzése tárgyú beszerzési eljárás kapcsán megállapítja, 

hogy az I & Sz Tanácsadó és Kereskedelmi, Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres Péter 

utca 170.) ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 3.385.827.- Ft + 914.173.- Ft 27% 

ÁFA = bruttó 4.300.000.- Ft, azaz bruttó Négymillió-háromszázezer forint. 

A két további árajánlat: 

GasztroÉp Kft. (4033 Debrecen, Veres Péter u. 141.) nettó 3.543.307.- Ft + 956.693.- Ft 

27% ÁFA = bruttó 4.500.000.- Ft azaz bruttó Négymillió-ötszázezer forint 

Pannon Hospital Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) nettó 

3.503.937.- Ft + 946.063.- Ft 27% ÁFA = bruttó 4.450.000.- Ft, azaz bruttó Négymillió-

négyszázötvenezer forint. 

3. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című kis értékű eszközök, anyagok 

beszerzése tárgyú beszerzési eljárás nyerteseként az I & Sz Tanácsadó és Kereskedelmi, 

Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) ajánlattevőt jelöli meg és vele a 

szerződés megkötésére a Polgármestert jogosítja fel a fenti feltételek szerint. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: A EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című bútorok beszerzése tárgyú beszerzési 

eljárásban három ajánlatot kért be az önkormányzat, a legkedvezőbb ajánlatot a Gasztroép Kft 

adta, bruttó 1.512.500 Ft értékben, a másik két ajánlattévő ennél magasabb árat, Szabó Gábor 

e.v. bruttó 1.742.500 Ft-os, az I&SZ Kft bruttó 1.645.000 Ft-os ajánlatot adott. 

 

Kérte a képviselőket, hogy a három ajánlat közül a legkedvezőbbről szíveskedjenek döntést 

hozni, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Gasztroép Kft bruttó 1.512.500 Ft-os 

ajánlatát bútorok beszerzésére elfogadja. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

63/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása Bucsán című bútorok beszerzése tárgyú beszerzési eljárással 

kapcsolatosan 
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1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című 

bútorok beszerzése tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című bútorok beszerzése tárgyú beszerzési 

eljárás kapcsán megállapítja, hogy a GasztroÉp Kft. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 

141.) ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 1.190.945.- Ft + 321.555.- Ft 27% ÁFA 

= bruttó 1.512.500.- Ft azaz bruttó Egymillió-ötszáztizenkettőezer-ötszáz forint. 

A két további árajánlat: 

I & Sz Tanácsadó és Kereskedelmi, Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres Péter u. 170.) 

nettó 1.295.276.- Ft + 349.724.- Ft 27% ÁFA = bruttó 1.645.000.- Ft, azaz bruttó 

Egymillió-hatszáznegyvenötezer forint 

Szabó Gábor Egyéni Vállalkozó (4242 Hajdúhadház, Dr. É Kiss Sándor u. 4/A) nettó 

1.372.047.- Ft + 370.453.- Ft 27% ÁFA = bruttó 1.742.500.- Ft, azaz bruttó Egymillió-

hétszáznegyvenkettőezer-ötszáz forint. 

3. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című bútorok beszerzése tárgyú beszerzési 

eljárás nyerteseként a GasztroÉp Kft. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 141.) ajánlattevőt 

jelöli meg és vele a szerződés megkötésére a Polgármestert jogosítja fel a fenti feltételek 

szerint. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán 

című informatikai eszközök beszerzése tárgyú beszerzési eljárás kapcsán az InfoMedical 

Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) ajánlattevő ajánlata volt a 

legkedvezőbb, nettó 2.933.068.- Ft + 791.928.- Ft 27% ÁFA = bruttó 3.724.996.- Ft azaz 

bruttó Hárommillió-hétszázhuszonnégyezer-kilencszázkilencvenhat forint. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, elfogadni a legkedvezőbb 

ajánlatot.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

64/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása Bucsán című informatikai eszközök beszerzése tárgyú beszerzési 

eljárással kapcsolatosan 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című 

informatikai eszközök beszerzése tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című informatikai eszközök beszerzése 

tárgyú beszerzési eljárás kapcsán megállapítja, hogy az InfoMedical Szolgáltató Bt. 

(4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 

2.933.068.- Ft + 791.928.- Ft 27% ÁFA = bruttó 3.724.996.- Ft azaz bruttó Hárommillió-

hétszázhuszonnégyezer-kilencszázkilencvenhat forint. 
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A két további árajánlat: 

KOVEX-COMPUTER Számítástechnikai KFT. (4024 Debrecen, Vár u. 2. I. em. 2.) 

nettó 3.082.677.- Ft + 832.323.- Ft 27% ÁFA = bruttó 3.915.000.- Ft, azaz bruttó 

Hárommillió-kilencszáztizenötezer forint 

NOVACOOP Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. 3530 Miskolc, Arany János u. 9. 1. em. 

2.) nettó 3.401.575.- Ft + 918.425.- Ft 27% ÁFA = bruttó 4.320.000.- Ft, azaz bruttó 

Négymillió-háromszázhúszezer forint. 

3. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című informatikai eszközök beszerzése 

tárgyú beszerzési eljárás nyerteseként az InfoMedical Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, 

Veres Péter utca 170.) ajánlattevőt jelöli meg és vele a szerződés megkötésére a 

Polgármestert jogosítja fel a fenti feltételek szerint. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán 

című kötelező és egyéb nyilvánosság biztosítása valamint zárórendezvény lebonyolítása 

tárgyú beszerzési eljárás kapcsán megállapítja, hogy az MD Onco Szolgáltató Kft. (4033 

Debrecen, Veres Péter u. 170.) ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 2.518.504.- Ft + 

679.996.- Ft 27% ÁFA = bruttó 3.198.500.- Ft azaz bruttó Hárommillió-

százkilencvennyolcezer-ötszáz forint. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

65/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása Bucsán című kötelező és egyéb nyilvánosság biztosítása 

 valamint zárórendezvény lebonyolítása tárgyú beszerzése tárgyú beszerzési eljárással 

kapcsolatosan 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című 

kötelező és egyéb nyilvánosság biztosítása valamint zárórendezvény lebonyolítása tárgyú 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című kötelező és egyéb nyilvánosság 

biztosítása valamint zárórendezvény lebonyolítása tárgyú beszerzési eljárás kapcsán 

megállapítja, hogy az MD Onco Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Veres Péter u. 170.) 

ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 2.518.504.- Ft + 679.996.- Ft 27% ÁFA = 

bruttó 3.198.500.- Ft azaz bruttó Hárommillió-százkilencvennyolcezer-ötszáz forint. 

A két további árajánlat: 

HospMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (3529 Miskolc, Apáczai Csere János 

u. 3.) nettó 3.421.280.- Ft + 0.- Ft ÁFA = bruttó 3.421.280.- Ft, azaz bruttó Hárommillió-

négyszázhuszonegyezer-kettőszáznyolcvan forint 

PSZICHIÁTRIAI INTÉZET Nonprofit Kft. (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) nettó  

3.666.200.- Ft + 0.- Ft ÁFA = bruttó 3.666.200.- Ft, azaz bruttó Hárommillió-

hatszázhatvanhatezer-kettőszáz forint. 
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3. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című kötelező és egyéb nyilvánosság 

biztosítása valamint zárórendezvény lebonyolítása tárgyú beszerzési eljárás nyerteseként 

az MD Onco Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) ajánlattevőt jelöli 

meg és vele a szerződés megkötésére a Polgármestert jogosítjafel a fenti feltételek 

szerint. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című E-learning szoftver létrehozása, honlap és 

adatbázis fejlesztés valamint tanulást segítő szoftverek beszerzése tárgyú beszerzési eljárás 

kapcsán azInfoMedical Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) ajánlattevő 

ajánlata a legkedvezőbb, nettó 9.204.724.- Ft + 2.485.276.- Ft 27% ÁFA = bruttó 

11.690.000.- Ft azaz bruttó Tizenegymillió-hatszázkilencvenezer forint. 

 

Javasolta, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a testület. Kérte a képviselőket, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

66/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása Bucsán című  E-learning szoftver létrehozása, honlap és adatbázis 

fejlesztés valamint tanulást segítő szoftverek beszerzése tárgyú beszerzési eljárással 

kapcsolatosan 

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című E-

learningszoftver létrehozása, honlap és adatbázis fejlesztés valamint tanulást segítő 

szoftverek beszerzése tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című E-learning szoftver létrehozása, 

honlap és adatbázis fejlesztés valamint tanulást segítő szoftverek beszerzése tárgyú 

beszerzési eljárás kapcsán megállapítja, hogy az InfoMedical Szolgáltató Bt. (4033 

Debrecen, Veres Péter utca 170.) ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 9.204.724.- 

Ft + 2.485.276.- Ft 27% ÁFA = bruttó 11.690.000.- Ft azaz bruttó Tizenegymillió-

hatszázkilencvenezer forint. 

A két további árajánlat: 

DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C ép. 

3/10.) nettó 9.629.921.- Ft + 2.600.079.- Ft 27% ÁFA = bruttó 12.230.000.- Ft, azaz 

bruttó Tizenkettőmillió-kettőszázharmincezer forint 

TGweb és Reklámügynökség Kft. (4030 Debrecen, Szepesi u. 51.) nettó 9.578.740.- Ft + 

2.586.260.- Ft 27% ÁFA = bruttó 12.165.000.- Ft, azaz bruttó Tizenkettőmillió-

százhatvanötezer forint. 

3. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című E-learning szoftver létrehozása, 

honlap és adatbázis fejlesztés valamint tanulást segítő szoftverek beszerzése tárgyú 
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beszerzési eljárás nyerteseként az InfoMedical Szolgáltató Bt. (4033 Debrecen, Veres 

Péter utca 170.) ajánlattevőt jelöli meg és vele a szerződés megkötésére a Polgármestert 

jogosítja fel a fenti feltételek szerint. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz János polgármester: A táborokhoz kapcsolódó utazási, étkezési, valamint szállás 

költségek beszerzése tárgyban a legkedvezőbb ajánlatot a DebSport Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) adta, nettó 5.433.071.- Ft + 

1.466.929.- Ft 27% ÁFA = bruttó 6.900.000.- Ft, azaz bruttó Hatmillió-kilencszázezer forint 

összegben.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a DebSport 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bruttó 6.900.000.- Ft-os ajánlatát.   

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

67/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz 

hozzáférés biztosítása Bucsán című táborokhoz kapcsolódó utazási, étkezési, valamint 

szállás költségek beszerzése tárgyú beszerzési eljárással   

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című 

táborokhoz kapcsolódó utazási, étkezési, valamint szállás költségek tárgyú beszerzési 

eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 kódszámú - Az egész életen át 

tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című táborokhoz kapcsolódó utazási, 

étkezési, valamint szállás költségek tárgyú beszerzési eljárás kapcsán megállapítja hogy a 

DebSport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 170.) 

ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb, nettó 5.433.071.- Ft + 1.466.929.- Ft 27% ÁFA = 

bruttó 6.900.000.- Ft, azaz bruttó Hatmillió-kilencszázezer forint. 

A két további árajánlat: 

OpenMmed Egészségügyi Marketing Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Vásáry István 

utca 7. 3. em. 2.) nettó 5.803.150.- Ft + 1.566.850.- Ft 27% ÁFA = bruttó 7.370.000.- Ft 

azaz bruttó Hétmillió-háromszázhetvenezer forint 

Pannon Hospital Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.) nettó 

6.102.362.- Ft + 1.647.638.- Ft 27% ÁFA = bruttó 7.750.000.- Ft, azaz bruttó Hétmillió-

hétszázötvenezer forint. 

3. A Polgármester javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az EFOP-3.7.3-16-2017-00113 

kódszámú - Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Bucsán című 

táborokhoz kapcsolódó utazási, étkezési, valamint szállás költségek tárgyú beszerzési 

eljárás nyerteseként a DebSport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Veres 

Péter utca 170.) ajánlattevőt jelöli meg és vele a szerződés megkötésére a Polgármestert 

jogosítja fel a fenti feltételek szerint. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolójának 

tájékoztatóját a felszámolási eljárással kapcsolatosan.  

Ennél részletesebb tájékoztatót várna a testület. 

 

Megkérdezte, hogy a képviselőknek milyen kérdései, hozzászólásai, bejelentései vannak? 

 

Földesi Györgyné képviselő:A törvény szerint a gazdasági társaságoknak május 31-ig kell 

elkészíteniük a 2017 évről szóló beszámolójukat, ezek az anyagok nem készültek el. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete már elfogadta a 2017. évi zárszámadást, a 

gazdasági társaságok beszámolója nélkül.. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 

ügyvezetője, tehát a végelszámolást is végeznie kell. Erről a tájékoztatást meg kellett volna 

adnia a képviselő-testületnek. 

A testületi ülés időpontja május 31-én lett volna, előrébb lett hozva, két képviselőnek így nem 

volt megfelelő az időpont, kéri, hogy amennyire lehet, tartsák magukat az előre tervezett 

időpontokhoz.  

 

Kláricz János polgármester: Rendben. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A múltkori testületi ülésen megtett észrevételekkel 

kapcsolatosan nem történt semmi. Javasolta, hogy a gazdákat hívják össze, mivel a tavaszi 

esőzések alkalmával a külterületi csatornák nem megfelelően lettek kezelve, ez jelentős 

károkat okozott a termésben. 

 

Megkérdezte, hogy mi történt a Közösségi Ház intézményesítésével kapcsolatosan? 

 

Megkérdezte, hogy a mezőgazdasági zöldséges szövetkezetté alakításával kapcsolatosan 

történt-e előrelépés.  

 

Régóta nem történik semmi a transzparenciával kapcsolatosan sem. Nincs megújítva az 

önkormányzat honlapja, régiek a hírek, nincs újság, és tévés közvetítés sem.  

 

Megkérdezte, hogy mi a helyzet a fűtés kompenzálással kapcsolatosan, olyan helyeken, ahol 

nem tudnak fűteni gázzal? 

 

Több éves téma, az előző testület is foglalkozott ezzel a témával, milyen lépéseket tettek arra 

vonatkozóan, hogy a temetőben urnahelyek kerüljenek kialakításra.  

 

Felhívja a figyelmet, hogy a testvértelepülési kapcsolatokkal foglalkozni kell, hamarosan itt a 

falunap.  

 

Jelzéssel volt már arról, hogy dolgozzanak ki anyagot az idősápolással kapcsolatosan, olyan 

idős beteg, kórházból hazakerültek részére. Nemes cél lenne ez számukra, igénylik ezt az 

idősek.  

 

Nyomatékosan elmondja, hogy továbbra sincs 2018. évi gazdasági terv, ehhez nem tud 

csatlakozni, nem tud hozzátenni semmit.  
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A község „szemétdomb” lett, nézzenek körbe a képviselők ha nem ugyanígy látják, mindehol 

az utak szélén elhelyezett szemét, zöldhulladék, száraz gallyak vannak. 

 

Kéri, hogy a következő ülésre készítsen egy munkaanyagot a polgármester úr a közterület 

használati díjak megfizetésével kapcsolatosan.  

 

A temetőben lévő kaszáló területre vonatkozóan javasolja, hogy kérje az önkormányzat, hogy 

a bérlő végezze el a kaszálást, eljött az ideje, egy hónappal ezelőtt is volt már erről szó. 

 

Újragondolásra javasolja a sportpályánál a kőtárolás helyét. Problémát jelent, felkeresték 

ezzel kapcsolatosan.  

Ahogyan a községbe betérnek nem szép egyik oldal sem, sem jobbról, sem balról.  

 

A Dózsa György utca felújításával kapcsolatosan nem történt semmi, késésben vannak. 

 

 

Készüljön munkaanyag az ügyvéd úr állandó foglalkoztatásával kapcsolatosan, nem 

helyesli,havi 120.000 Ft-ot kap az ügyvéd úr, erre véleménye szerint nincs szükség.  

Ha valamilyen ügylete lesz az önkormányzatnak, azt esetileg meg lehet fizetni.  

 

Kláricz János polgármester: Az ügyvéd úr megállapodásának felülvizsgálatával egyetért. 

Tájékoztatni fogja a képviselő-testületet, hogy egy átmeneti időszakban volt csak megemelve 

a képviselete a Víziközmű Társulat, és a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával 

kapcsolatosan az önkormányzat érdekeinek képviseletével volt megbízva.  

A megbízást felül kell vizsgálni, mivel a Víziközmű Társulat már megszűnt. Javaslattal fog 

élni ezzel kapcsolatosan.  

A Dózsa György utca felújításával kapcsolatosan a kivitelező kiválasztása folyamatban van.  

 

A kő deponálásával kapcsolatosan elmondta, hogy nincs olyan hely a községben, ahol 

bármilyen időjárási viszonylatban megközelíthető lenne a lerakóhely. 

 

A temetőnél a kaszáló területet bérlőt kérte az önkormányzat, hogy végezze el a kaszálást, de 

javasolni fogja, hogy vonják vissza a bérletet, vegye az önkormányzat a kezelésébe.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy gondolják át, beszéljék meg azzal, aki bérli a 

kaszálót, hogy időben végezze el a munkálatokat. Ha az önkormányzat visszaveszi a kaszálót, 

és maga végzi el a munkát, az költségbe kerül. Foglalkozzanak a dologgal, ahogy most van, 

úgy nem jól van. 

 

Kláricz János polgármester: Szemetes a község, nem vitték el a zöldhulladékot, egyetért, 

valóban nem vitték el.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A három hónapja kirakott, elszáradt zöldhulladék nagyon sok 

helyről nem vitték el, ott vannak, és még szaporodnak.  

 

Kláricz János polgármester: Két zöldhulladék szállítás között az önkormányzatnak a Bucsai 

Agrár Kft-vel együtt végeznie kell egy szedést, és utána a lakosokat ki kell értesíteni, hogy 

csak a zsákos zöldhulladékot rakják ki. 
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Földesi Györgyné képviselő: Lássák be mindannyian, hogy ez így nem jól van.  

 

Kláricz János polgármester: Jogos a felvetés, egyetért, most össze kell szedni az 

önkormányzatnak, és innentől kezdve csak úgy lehet kihelyezni, olyan formában, amit a 

zöldhulladék szállítás alkalmával a Sárréti Hulladékgazdálkodási Kft elvisz.  
 

Kláricz János polgármester: Az idősápolással kapcsolatos bentlakásos intézmény biztosan 

nem finanszírozható. Az önkormányzat nem tudna megfelelni a feltételeknek sem, és a 

finanszírozás sem lenne elegendő. 
 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A normatíva nem is fedezi ezt a feladatot, a kistérségben látják a 

finanszírozási oldalt is, és a szakmai követelményeket is. Esetleg valamilyen szívességi 

felügyeletet tudna itt ebben a tekintetben elképzelni. Abba az irányba megy át hosszú távon a 

feladat ellátása, hogy visszaterhelik a feladatot a családra.  Sajnos nagyon nagy a szakember 

hiány is.  
 

Kláricz János polgármester: Az urnafal állítással kapcsolatosan javasolja, hogy kezdjenek el 

ötletelni, nem olyan nagy költség ez.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint akár az embereket meg is lehet kérdezni, 

hogy igénylik-e még?  

 

Kláricz János polgármester: Nem olyan nagy költség, azzal nem tesznek rosszat, ha elkészítik 

az urnafalat, és mint lehetőséget megteremtik. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A következő testületi ülés június 21-én csütörtökön lesz, mivel a 

hónap végén az éves rendes szabadságát fogja tölteni.  

 

Kláricz János polgármester: A fűtéstámogatással kapcsolatosan a jegyző asszony tud 

tájékoztatást adni.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Megjelent egy kormányhatározat, ami arról szól, hogy a részletek 

kidolgozása történjen meg, a forrás el van különítve. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A katolikus templom felújításával kapcsolatosan egy öt perces 

egyeztetésre volt lehetősége a püspök úrral egy zarándok út alkalmával. Biró Endre 

református templomról készült könyvét is meg tudta mutatni, és a levélben foglalt kérés 

ígéretre talált. Megköszönte, hogy mindenki aláírta a kérelmet a felújítással kapcsolatosan. 

 

Kláricz János polgármester: A szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatosan tudni kell, 

hogy kell egy önkormányzati kapcsolattartó, aki felvállalja a feladatot.  

A művelődési ház intézményesítésével még nem történt előrelépés.  

A gazdák összehívása sem történt meg. Pótolni kell. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Két helyen a községben nem történt meg a szennyvízcsatorna 

rákötése, egyik a Szabadság utca 10. a másik a Kossuth u. 107/1. 

Szeretné jelezni, hogy ezeket a garanciális javítások alkalmával végeztessék el, később sokkal 

többe fog kerülni ez a munka. 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?  

 

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

részvételét, és az ülést 10,30 órakor bezárta. 

 

 

kmf. 
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