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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági és Kulturális Bizottsága 

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

310-9/2022. iktatószám 

9. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Kulturális 

Bizottsága 2022. szeptember 28-án (szerdán) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános 

üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó és Polyák Jánosné 

tagok 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző és Kláricz János polgármester és 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főmunkatárs. 

 

Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági és Kulturális Bizottság megjelent tagjait, Dr. 

Nagy Éva jegyző asszonyt és Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatársat. 

 

Megállapította, hogy a Gazdasági és Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 

5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Mogyorósi Anikó tagot. 

 

Kérte a Gazdasági és Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Mogyorósi Anikó tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Gazdasági és Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Mogyorósi Anikó tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Előterjesztette a napirendi pontot: 

Napirendi pont: 
 

1./ Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítása, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

               Márki Tiborné elnök 
 

2./ A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére benyújtandó pályázat véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester  

   Dr. Nagy Éva jegyző 

              Márki Tiborné elnök 

3./ Bejelentések 
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Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági és Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek 

a napirendi ponton túl javaslata más napirendekre?  

 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontot elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Gazdasági és Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének 

előirányzat módosítása, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának 

véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község Önkormányzata 

2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását, és a 2/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításának véleményezését. 

 

Megkérdezte Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főmunkatársat van-e ezzel kapcsolatban 

kiegészíteni valója? 

 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főmunkatárs: A Mini Bölcsőde évközben nyílt meg, erre 

kapott az önkormányzat működési célú állami támogatást, valamint a DAREH Bázis 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-től kapott az önkormányzat vissza nem térítendő 

támogatást a falunapi rendezvény kulturális és közösségi programjaira. Ezek az év közben 

beérkezett összegek teszik szükségessé az előirányzat módosítását. 
 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Márki Tiborné elnök: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági és Kulturális 

Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület 

felé is a Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítását, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

A Gazdasági és Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő Bizottsági határozatot hozta:  

 

30/2022.(IX.28.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési rendeletének 

módosítása véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális Bizottsága a Bucsa 

Község Önkormányzata 2022. évi módosított konszolidált költségvetését bevételi és kiadási 

oldalon 1.115.237.883.- forint főösszegben javasolja meghatározni.  

Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi módosított 

konszolidált költségvetési rendeletének megalkotását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Márki Tiborné - elnök 

  Fábiánné Szabó Erzsébet – pénzügyi főelőadó 

  

2./ napirendi pont: A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére benyújtandó 

pályázat véleményezése 
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Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a rendkívüli önkormányzati 

támogatás igénylésére benyújtandó pályázat véleményezését. 

 

Megkérdezte Kláricz János polgármester urat szeretne –e ezzel kapcsolatosan kiegészítést 

tenni? 

 

Kláricz János polgármester: A téli időszakra már felkészült az önkormányzat mert szeretnénk 

minimalizálni a gáz fogyasztást. Szerencsésnek mondhatják magukat, mivel szinte minden 

közintézményükben van lehetőség vegyes tüzeléssel fűteni, ehhez fűtőanyaggal is 

rendelkeznek. Viszont előre nem láthatják az inflációból adódó kiadásokat, példának hozza fel 

a Napközis Konyha nyersanyag beszerzését. A tavalyi évre vonatkozóan normatíva 

visszafizetési kötelezettsége is keletkezett az önkormányzatnak, amelyre kértek halasztást, de 

igyekeznek visszafizetni. A rendkívüli önkormányzati támogatást szükségesnek tartja 

megpályázni, mert nagy segítség lesz a jövőre nézve. Az árammal szerencsés helyzetben 

vannak a közintézmények napelemes rendszereinek köszönhetően. 

 

Polyák Jánosné tag: Az nem lenne megoldása konyhán is, hogy a gázt kiváltsák villamos 

energiával? 

 

Kláricz János polgármester: A jövő hét folyamán adnak ki egy pályázati lehetőséget a 

kistelepülési üzemi konyhák villamos energia korszerűsítésével kapcsolatban. A konyha 

energia ellátása nem okoz akkora gondot, mint az orvosi rendelőké. Ott gázkonvektorok 

működnek, egy családi házhoz viszonyítva nagyobb az energiafogyasztás, de tervezi az 

önkormányzat, hogy elektromos fűtőtesteket vásárol, ezzel váltva ki a gázfűtést. 

 

Márki Tiborné elnök: Az épületben három helyiség működik egy gázóráról. Viszonyításként 

elmondja, hogy idáig 14.000 Ft-os gázszámlát fizettek, most kaptak egy közel 100.000 Ft 

összegű gázszámlát. Az Idősek Klubjában 24.000 Ft helyett, 168.000 Ft-ot számoltak el.  

 

Kláricz János polgármester: Ez 560 Ft-os köbméterrel van számolva. Jelenleg 2022. december 

31. napjáig számolhatnak ezzel az összeggel az intézmények. A jövőre nézve még nem lehet 

tudni mivel számoljanak. Az önkormányzatok tekintetében viszont van tudomásuk arról, hogy 

vizsgálni fogják melyik önkormányzat mennyi energiát takarít meg. Véleménye szerint ezen a 

területen az önkormányzat jól fog teljesíteni, mivel az intézmények korszerűsítésénél annak 

idején nem hagyták, hogy a vegyes tüzelésű kazánokat megszüntessék. 

 

Polyák Jánosné tag: Ezzel kapcsolatban kérdezné, hogy vannak-e vész forgatókönyveik? Mi 

történik akkor, ha december 31-e után nem kapnak gázt? 

 

Kláricz János polgármester: Erre településileg nem, inkább járási szinten tudnak készülni. Az 

önkormányzat arra az anyagi finanszírozásokra tud készülni, amelyekkel a szerződéseik fent 

állnak. Abban a tekintetben készülnek a gázhiányra, hiszen a vegyes tüzelésre állnak át. Nem 

feltétlen a gáz hiány motiválta elsősorban, hanem az ezzel kapcsolatos költség csökkentés. 

Ebből a szempontból viszont szerencsések, hogy nagy mennyiségű tüzelő anyag áll 

rendelkezésükre. 

 

Márki Tiborné elnök: Sajnos nem minden intézménynél van lehetőség a vegyes tüzelésre. 

 

Polyák Jánosné tag: Az ilyen helyzetekre való tekintettel kellene előre gondolkodni. 
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Kláricz János polgármester: Az iskolákban jelenleg annyi az intézkedés, hogy le kell jelenteni, 

hogy mennyi körülbelül a gáz fogyasztás.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Egyeztetett az iskolaigazgatóval, mivel már most elég hideg van a 

tantermekben, a meghűlt gyerekek száma is növekszik. Beszéltek arról, hogy a vegyes tüzelésű 

kazánokkal reggelente befűtenek, de mivel évek óta nem voltak használva azok a kazánok felül 

kell vizsgáltatniuk. Erre viszont nincs anyagi forrásuk. Azt a tájékoztatást kapták, hogy amíg 

nem jön be a fűtési szezon a gázkazánt nem kapcsolhatják be. Közben a Belügyminisztérium 

levelében leírták, hogy a 14 év alatti gyermekeket nevelő intézményekben garantálni kell a 20 

celsius fokot. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet több a hőmérséklet, de ehhez a fenntartónak 

kell vállalni, hogy kiváltja a gázt más alternatív fűtési lehetőséggel. Az önkormányzat 

felajánlotta a segítségét. 

 

Polyák Jánosné tag: Milyen más lehetőségek vannak még azon kívül, hogy segítséget ajánlanak 

fel? 

 

Kláricz János polgármester: Annyit tud tenni, hogy felveszi a kapcsolatot a tankerület 

vezetővel, neki is tolmácsolva azt, hogy amíg a gáz kazánt nem tudja az iskola használni, addig 

az önkormányzat segítséget nyújt tüzelő anyaggal a vegyes tüzelésű kazán használatához. 

 

A napirendi ponthoz visszatérve szeretné kérni, hogy a tagok támogassák a benyújtandó 

pályázatot. 

 
 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Márki Tiborné elnök: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági és Kulturális 

Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni, aki elfogadja a rendkívüli 

önkormányzati támogatás igénylésére szóló pályázat benyújtását. 

 

A Gazdasági és Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő Bizottsági határozatot hozta:  

 

31/2022.(IX.28.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére benyújtandó pályázat  

véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság véleményezte, elfogadja, és a Képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 

2.1.5. jogcímben foglaltak alapján támogatási igény benyújtását a Magyar Államkincstár Békés 

Megyei Igazgatóságához a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző    

 

3./ napirendi pont: Bejelentések 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

  

Polyák Jánosné tag: A József Attila utca elején egy járdaszakasz még nincs helyre állítva. 

Szeretné kérni ismételten, hogy állítsák helyre. 
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Kláricz János polgármester: Jelezni fogja a műszaki munkatársnak, hogy kezdjék el a 

helyreállítást. 

 

Polyák Jánosné tag: Azt tapasztalja, hogy a közfoglalkoztatottak máshol végeznek bér 

munkát. 

 

Kláricz János polgármester: Sem a közfoglalkoztatottak, sem az önkormányzat bérmunkát 

nem végez. A szabadságukat ki kell adni, ha abban az időben máshol dolgoznak abba nem 

szólhatnak bele. 

 

Márki Tiborné elnök: A közfoglalkoztatással kapcsolatban azt látja, hogy von némi kivetni 

valót maga után a hozzáállásuk és munka moráljuk. 

 

Kláricz János polgármester: A jövőre nézve nagy változások lesznek a közfoglalkoztatással 

kapcsolatban. 
 

 

Márki Tiborné elnök: Megköszönte a hozzászólásokat.  
 

Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a bizottsági ülésen való részvételt, és 

a zárt ülést 10,50 órakor bezárta. 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

                   Márki Tiborné           Mogyorósi Anikó 

                       elnök                                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 

  

   

 

                 Dr. Nagy Éva 

                      jegyző 

 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


