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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

3209-9/2021. ikt.sz. 

 

9. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 22-én (pénteken) 

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.  

 

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontokat:   

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Beszámoló az adóhatósági munkáról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

    Kiss Andrásné adóügyi ügyintéző 

 

4./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének 2022. január 1-

jétől 2022. december 31. napjáig történő megkötéséhez 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselő testület tagjainak, hogy a mai ülést 

hamarabb meg tudták tartani. A következő, novemberi üléssel kapcsolatban is szeretné 

jelezni, hogy valószínűleg hamarabb fogják megtartani. Ennek oka, hogy várhatóak lesznek 
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járványügyi szempontból szigorítások. Bízik benne, hogy ha lesznek, akkor az a testületi 

ülésekre nem fognak kihatni. 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés 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 elfogadta.    

 

1.napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 
Kláricz János polgármester: Ismertette az első napirendi pontot a tájékoztatás a lejárt 

határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 

intézkedésekről. 

 

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. 

Annyi kiegészítést szeretne tenni a diák munkával kapcsolatban, hogy 3 fő diák volt 

augusztus hónapban a Bucsai Helytörténeti Múzeumnál. 

 

2021. október 19-én megtörtént a település bejárás, szemügyre vették azokat a 

hiányosságokat, amiket feladatuknak tűztek ki. Látogatást tettek a Helytörténeti Múzeumba is. 

Megtekintették Bíró Endre úr magángyűjteményét és további beruházásait is. Nagyon sok 

értékes hagyaték található itt. Megállapítható, hogy szépen, tematikusan halad. Az eddigi 

eredményei magukért beszélnek 

 

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

 

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

jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a lejárt határidejű Képviselő-testületi 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: 

 

212/2021.(X.22.) Képviselő-testületi határozat 

Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
 

2.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a Bucsa Község 

Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. Az előző testületi ülésen több kormányzati funkció kód felvételéről 

döntött a képviselő-testület, melyek pályázat útján nyert támogatások elszámolásához 

szükségesek. Az Európai Mobilitási Hét programjaihoz 500.000.- Ft-os támogatást kapott az 

önkormányzat, a pályázat elszámolásához a 056010 kormányzati (Komplex környezetvédelmi 

programok támogatása) funkció a Magyar Államkincstár jelzése alapján nem vehető fel a 

szervezeti és működési szabályzatba, (mivel alapfeladatként nem szerepelhet az szmsz-ben, 

de könyvelni lehet rá) ezért a mai ülésen a szervezeti és működési szabályzat 3. mellékletét 

újra módosítani szükséges. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapott „Összetartozunk” 

támogatási cél megvalósítása érdekében a 1.985.830 Ft támogatás elszámolásához pedig a 

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása funkciókódot szükséges 

felvenni. 
 

Megkérdezte van e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosítását.  
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2021. (X.23.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

12/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 12/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 

A Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.(X.24.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

2. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetés napját követő napon lép 

hatályba, és hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti. 

(2) A 2. § és az 1. melléklet 2021. október 24-én lép hatályba. 
 

Bucsa, 2021. október 22. 

 

   Kláricz János     Dr. Nagy Éva 

    polgármester          jegyző 

     

Kihirdetésre került: 

Dr. Nagy Éva 

               jegyző 
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1. melléklet 

„3. melléklet 

 

Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és 

szakfeladatának rendje 

 

1. Megnevezés: Bucsa Község Önkormányzata 

Székhelye:5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

Működési területe: Bucsa község közigazgatási területe 

Fő tevékenység: helyi közhatalom gyakorlása 

Jogszabályi felhatalmazás:2011. évi CLXXXIX. törvény 

Vezetője: a polgármester 

Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv. 

Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861 

Adószáma:15344863-2-04 

KSH száma:15344863-8411-321-04 

TB. törzsszáma:00000000071985611 

Pénzügyi körzet:9112Bucsa 

KSH területi számjel: 0413471 

Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi 

OEP Kód: 1204 

TEÁOR: 8411 

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt (Békés) 5527. Bucsa, Kossuth tér 8. 

Bankszámla számai, megnevezése: 

Költségvetési elszámolási számla:54000117-11031215 

Állami hozzájárulás számla:54000117-11031222 

Munkaügyi Központ támogatás:54000117-11031349 

Jövedéki adó beszedési számla:54000117-11031356 

Egyéb elkülönített számla (KEOP):54000117-11031325 

Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):54000117- 11031332 

Magánszemélyek kommunális adója:54000117-11031253 

Gépjárműadó:54000117-11031239 

Iparűzési adó:54000117-11031246 

Egyéb bírság beszedési számla:54000117-11031260 

Helyi gazdaságfejlesztés (TOP helyi piac) 54000117-11031277 

Pótlék beszedési számla:54000117-11031284 

Egyéb idegen bevétel számla:54000117-11031301 

Termőföld bérbeadásából származó jöv:54000117-11031291 

Közigazgatási hatósági eljárási illeték:54000117-11031318 

MVH kifizetések alszámla:54000117-11032876 

Talajterhelési díj befizetési számla: 54000117-11037266 

Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a 

polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen 

összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges. 

Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.) 

Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 
 

Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
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tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

042180 Állat-egészségügy 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311 Fogorvosi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

076062 Település-egészségügyi feladatok 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start- munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

047120 Piac üzemeltetése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

  

3.napirendi pont: Beszámoló az adóhatósági munkáról 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette harmadik napirendi pontot a beszámolót az 

adóhatósági munkáról. 

 

Megkérdezte jegyző asszonyt szeretne-e kiegészítést tenni? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A beszámoló a 2021. január 1. és a 2021. szeptember 30. időszakot 

tartalmazza. A tavalyi évben a veszélyhelyzet miatt ez a beszámoló elmaradt, ezért lehet 

látnak benne a képviselők újdonságokat. Véleménye szerint a 2019. évhez képest nagy 

eltérések nincsenek. A hatósági munka kormányhivatali ellenőrzéséről érintőlegesen 

beszéltek. Erről a jegyzői beszámolóban fognak számot adni. Ebből a beszámolóból nem 

kíván kiemelni, a kérdésekre szívesen válaszol. 

 

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

hozzászólása? 

Megjegyezné, hogy az évek során mindig előjött témának a kommunális adó mértéke, 

összegének felhasználása. Sajnálatos módon ezt a Covid-19 járvány felborította.  Képviselő 

társaival beszéltek tavaly egy esetleges adó emelésről és ennek a többletnek a 

felhasználásáról. Az emelkedés nem valósulhatott meg egy Kormány által kiadott jogszabály 

miatt. Ezért véleménye szerint meg kell várniuk, hogy valamilyen szinten visszaálljon a 

veszélyhelyzet ideje előtti rend. A jövőben a kommunális adó összegét szükséges, viszont 

ennek tekintetében az elvárásokat is kell teljesíteni. 

Látják, hogy az adóhatósági feladatok nagyon jó kezekben vannak. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A jegyzői beszámolóban az adóhatósági feladatokról még szó lesz. 

 

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

 

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

jelezze, aki elfogadja a beszámolót az adóhatósági munkáról. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

213/2021.(X.22.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló az adóhatósági munkáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. január 1. és 2021. 

szeptember 30. időszakról szóló adóhatósági munkáról szóló beszámolót 

megismerte, a határozathoz csatolt 1.mellékletben foglalt részletezéssel 

elfogadja. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

   Kiss Andrásné adóügyi ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 

 

4.napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret 

szerződésének 2022. január 1-jétől 2022. december 31. napjáig történő megkötéséhez 

 

Kláricz János polgármester: Ismertette a következő napirendi pontot, a döntést Bucsa Község 

Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének 2022. január 1-jétől 2022. december 31. 

napjáig történő megkötéséhez. 
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A hitelkeret szerződés megkötése szükséges, mert még nem sikerült minden olyan projektet 

lezárni, amiben megelőlegezett forrás tétele van az önkormányzatnak. Bízik benne, hogy ez 

év végére ezek realizálódik. A kormányzat részéről az látható, hogy minden projekt zárása 

folyamatban van. Megjegyzi, hogy ez a hitelkeret időközben csökkenthető. 

 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem merült fel.  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a döntést Bucsa Község Önkormányzat folyószámla 

hitelkeret szerződésének 2022. január 1-jétől 2022. december 31. napjáig történő 

megkötéséhez. 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

214/2021. (X.22) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2022. évi hitelkeret szerződésének  

megkötésére 

A Képviselő-testület nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága 

érdekében kéri a Takarékban Zrt-t, hogy 2021. január 1-jétől Bucsa Község 

Önkormányzatával 30.000.000 Ft összegre szóló folyószámla hitelkeret szerződést 

kössön 2022. december 31. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésével 

kapcsolatos teendők ellátásával. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

 

Szeretné jelezni, hogy az elkészült LED-es világítással kapcsolatban a jövő hét folyamán 

szeretnének beindítani egy karbantartással kapcsolatos beszerzést, ami a lámpatestekkel 

kapcsolatos tennivalókat tartalmazná. 

 

2021. november 3-án tervezik a csapadék-vízelvezető rendszernek az ünnepélyes keretek 

között történő átadását. A kivitelezés és a műszaki ellenőrzés megtörtént, el lett fogadva. A 

műszaki átadás meg fog történni november 3-ig. Az ünnepségen Takács Árpád kormány 

megbízott úr is jelen lesz. Az átadó ünnepség keretében szemléletformáló tevékenységek 

lennének megtartva az általános iskolában. Ez része a projektnek. A környezet tudatosságra, a 

vízgazdálkodásra szeretnék felhívni a figyelmet. Az eseményre a képviselő társakat is várják 

szeretettel, a meghívókat a jövő hét folyamán fogják kiküldeni. 

 

2021. november 6-án nyílnak meg azok a pályázati projektek, amelyek előkészítésében 

szerződés megkötése zajlik. Ez a háziorvosi rendelő, a csapadék-vízelvezető rendszernek a 

második üteme, illetve energetikai projektek. A következő ülésre költség kalkulációkkal 

fognak készülni, akkor eldönthetik, hogy ezekbe a projektekbe kívánnak-e részt venni. Az 
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energetikai projekt keretében a Petőfi utcai iskolaépületet szeretnék felújítani. Ennek célja, 

hogy a civil szervezeteknek egy közösségi teret tudjanak biztosítani. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: November 3-án facsemeték érkeznek, és fásítási munkálatok 

is lesznek a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár közreműködésével.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 

 

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

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 9,40 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

  Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

       polgármester       jegyző 

 

 

 

 

          Komroczkiné Nagy Edit  

             jegyzőkönyvvezető 


