Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
295-9/2020. ikt.sz.
9. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
(csütörtökön) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

2020.

július

30-án

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor
Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi
munkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, és
Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hiányzik 1 fő képviselő.
A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Javasolta, hogy a napirendi pontok közé kerüljön felvételre még egy napirendi pont, mivel
minden évben pályázatot szokott benyújtani a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár a
közművelődési érdekeltségnövelő pályázati kiírásra, amihez 150.000 Ft saját erő biztosítása
szükséges. ezt a napirendet 19./Bejelentések napirendi pont elé sorolja és a Bejelentések a 20.
napirendi pont lesz.
19./ Önkormányzati önerő biztosítása a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
igényléséhez döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e a kiegészített 19.
napirendi pont felvételével?
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pont felvételével egyetértett.
Ismertette a napirendi pontokat:
1. Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
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2.

Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester

3. Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat módosítása
megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
4. Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése előirányzat módosítása
megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
5. Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetése előirányzat
módosítása (rendelet megalkotás)
Előadó: Kláricz János polgármester
6. A közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól
szóló 4/2020. (IV.14) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Kláricz János polgármester
7. Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének
megállapításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
8. Az állami tulajdonban lévő Bucsa, Kanizsai u. 4. szám alatti telek önkormányzati
tulajdonba adásának megkérése
Előadó: Kláricz János polgármester
9. Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerében
végzett 2019 évi munkájáról
Előadó: Kláricz János polgármester
10. Beszámoló Bucsa és Kertészsziget vonatkozásában intézkedések az idősek védelme
érdekében a korona vírus járvány miatt
Előadó: Márki Tiborné családsegítő
11. Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a
köznyugalom és a közrend biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló
13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, azon belül az új termelői
piacot érintő díjszabályok meghatározása
Előadó: Kláricz János polgármester
12. Belső ellenőrzési jelentés a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi
normatív állami hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
13. Belső ellenőrzési jelentés a tárgyi eszközök nyilvántartásának, selejtezésének és 2019.
december 31-i fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
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14. A Bucsa Geotherm Kft részesedésének és beruházásra nyújtott előlegének kivezetése
Bucsa Község Önkormányzata könyveiből, a 2020 március 4. napján közzétett
felszámolási eljárás befejezése kapcsán
Előadó: Kláricz János polgármester
15. Túrkeve Város Önkormányzata kezdeményezése natúrpark létrehozására
Előadó: Kláricz János polgármester
16. Vésztő Város Önkormányzata kezdeményezése a Sárréti Tájegységi Értéktár
létrehozására
Előadó: Kláricz János polgármester
17. A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának
jóváhagyása
Előadó: Kláricz János polgármester
18. Kláricz János polgármester 2020. évi szabadsága ütemtervének módosítása elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
19. Önkormányzati önerő biztosítása a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás igényléséhez
Előadó: Kláricz János polgármester
20. Bejelentések
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 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, kiegészítése, miről szeretnének még
információt hallani?
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné kiegészíteni az első napirendi pontot. mert kicsit
összecsúsznak a dolgok, ugyanis ha az első napirendi pontot elfogadja a testület, akkor ennek
elfogadásával a maga részéről olyat is elfogadna, amit egyébként nem fogadna el.
A Református egyház kérelméről van szó, amelyben a kölcsön visszafizetésének határidejét
kéri december 31-ig napjáig, amit véleménye szerint a képviselő-testületnek kell
engedélyezni, vagy az első napirendi ponttal ezt is engedélyezik összességében?
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Kláricz János polgármester: Az első napirendi pontban a testület ezt a kérelmet nem fogadja
el, csak tájékoztatást vesz tudomásul, és csak azt, hogy a Református egyház kérte a kölcsöne
visszafizetésének határideje módosítását. A bejelentéseken belül elő is lesz terjesztve.
Földesi Györgyné képviselő: Köszöni, így már érthetőbb.
A BUCSA-ÉP Kft-vel kapcsolatos tájékoztatást sem kívánja elfogadni. Régebben abban
maradtak, hogy a kft ügyvezetője fog tájékoztatást adni.
Eddig is volt már annyiféle üteme, ki készíti el, stb., ezt így nem kívánja elfogadni.
Kláricz János polgármester: Az első napirendi pontban a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-ről egy
tájékoztatás , hogy a folyamat hogyan áll. Azt tudják, hogy a Gyulai Törvényszék elindította
az eljárást. Először fel akarták a cég tevékenységét függeszteni, de az ügyvezető a
végrehajtást elrendelő bíróval egyeztetett és most kijelölésre kerül az a felszámoló, aki a cég
ügyeivel kapcsolatosan nyilatkozatokat fogja tudni tenni, és az ügyvezető eddigi
tevékenységét fogja értékelni.
Már abban szakaszban vannak, hogy már nem feltétlenül az önkormányzat kell megítélnie,
hogy mik, hogyan történtek, mely folyamatban helyesen volt-e eljárva, a felszámoló fogja ezt
megtenni, és megállapítani, ha hiányosságok történtek.
Volt egy bekérés a cégbíróságtól, felmérték, hogy a szükséges dokumentációk hol vannak
elraktározva, hamarosan az iratok fizikai átadás-átvétele történik meg.
Lehet, hogy szakmai megfogalmazás történt a napirendi pontban, de ez egy tájékoztatási
szándék volt, arról, hogy a további információ és a folyamatok értékelése nem az
önkormányzat kezében van, hanem a kijelölt felszámoló fogja végezni.
Kérte az önkormányzat, ha a felszámoló kijelölés megtörténik, a leggyorsabb határidővel
kapjon az önkormányzat tájékoztatást arról hogyan halad a folyamat.
Földesi Györgyné képviselő: A BUCSA-ÉP Kft nem tudja már a tartozását megadni, de
megkérdezte, hogy az önkormányzat jelezte azt, hogy a BUCSA-ÉP Kft-nek tartozása van az
önkormányzat felé?
Kláricz János polgármester: Természetesen.
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte.
Nagyon pozitívan értékeli azt, hogy lakossági kezdeményezésre a Volánbusz járat
módosításával kapcsolatos intézkedés gyorsan megtörtént.
Az első napirendi pontban nagyon szép jelentés van Harmati Gyulától, de megjegyezné, hogy
nem pártolja azt, hogy sok helyen legyenek a hirdetések. Elegendő a honlapon és a közösségi
oldalon. Az önkormányzat munkáját azonban jobban kell prezentálni, az önkormányzat
honlapján közzé kell tenni, azt mikor van testületi ülés, és a napirendi pontokat is. A nyílt
ülésen való részvétel lehetőségét meg kell teremteni.
A hirdetőtáblákat viszont el kell takarítani a községből, ezt már évek alatt többször említette,
hogy a régi hirdető táblákat el kell bontani.
A Harmati Gyula beszámolóját, és a Márki Tiborné beszámolóját kiegészítve azzal a
tájékoztatással, hogy az önkormányzat mennyit költött a veszélyhelyzet ideje alatt, (mennyi
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plusz költség merült fel, és mennyi állami támogatást kapott) egy külön napirendi pontban
tárgyalta volna, ezt a három jelentést.
A diákmunkával kapcsolatos tájékoztatóban az olvasható, hogy a diákok elosztásánál fontos
szempont volt, hogy tartalmas, érdemi munkát végezzenek, az diákok igénye figyelembe van
véve. Milyen igényük van a diákoknak? Az egyértelmű, hogy tartalmas munkát végezzenek,
de milyen igényük van?
Kláricz János polgármester: Magát az igényt úgy értelmezné, hogy ha a diákok szeretnének
adminisztrációs munkát végezni, akkor olyan területre kerülnek, ha inkább a kertészetbe
szeretnének menni, akkor azt a lehetőséget is biztosítja az önkormányzat. Az igények
figyelembe vételét így kell értelmezni.
Földesi Györgyné képviselő: Szintén a diákmunka tájékoztatásban olvasható, hogy „Az
augusztusi csapat várhatóan hasonló módon kerül elosztásra. A jelenleg dolgozó diákoktól
negatív visszajelzés nem érkezett, mindenki helyt áll a számára kijelölt munkaterületen.”
Hogy kell ezt érteni, a diákok panaszkodnának a munkahelyükre?
Kláricz János polgármester: A diákoknak is van joga panaszkodni, de nem volt ilyen, nem ért
senkit atrocitás. Ez jó dolog!
Földesi Györgyné képviselő: Ha azt mondták volna, hogy ahol dolgoztak, ott nem volt a
diákokra panasz, az érthetőbb lett volna.
Miért lett volna a diákoktól érkező panasz?
„A diákok jó tapasztalatokkal, élményekkel távoznak.”
Együttműködési megállapodás történt a Magyar Nemzeti Írószövetséggel, ez is az első
napirendi pontban van, megkérdezte, hogy erről nem kellett volna képviselő-testületi
határozat?
Kláricz János polgármester: Ennek az együttműködési megállapodásnak a pontjai nem járnak
semmilyen pénzügyi és egyéb szankcióval, ha ebben továbblépnek az már biztosan képviselőtestületi döntést fog igényelni.
A Magyar Nemzeti Írószövetség részéről az elnök részt vett a temetésen, és ez nem egy
helytelen dolog, hogy az elhunyt Erdei-Szabó István költő hagyatékát azt a szellemi örökséget
az együttműködési megállapodás keretében tárják fel és megpróbálják megőrizni az utókor
részére.
Földesi Györgyné képviselő: Az első napirendi pontot, ha elfogadják, akkor ezt is elfogadják,
pedig ezt egy önálló napirendi pontként el tudná képzelni, a méltósága miatt is, és erről az
együttműködési megállapodásról mikor fognak tárgyalni?
Kláricz János polgármester: Kimondott döntésként most ez nem került napirendre, a két ülés
közötti esemény volt, de tárgyaljanak róla, ezzel az együttműködési megállapodással egyfajta
keretet szabtak, azt, hogy ezt a szellemi örökséget próbálják megvédeni, megőrizni az
utókornak. Azt, hogy ezt milyen tevőleges és tényszerű tettekkel tudják véghezvinni, ahhoz
valóban egyértelműen testületi döntések szükségesek. El tudja azt fogadni, hogy külön
napirendre kell tűzni, és esetlegesen konkrét feladatokat tudnak az önkormányzat részére
kijelölni.
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Földesi Györgyné képviselő: Idéz az együttműködési megállapodásból:
„Erdei-Szabó István irodalmi emlékház létrehozása”
Ezek konkrét dolgok, ami anyagiakkal is jár.
Kláricz János polgármester: Nincsen ilyen jellegű döntés, hogy bármilyen ingatlant vásárolna
az önkormányzat.
Földesi Györgyné képviselő: Idéz az együttműködési megállapodásból: „Bucsa község
helytörténeti, néprajzi, múzeumi vonatkozásainak, és tárgyainak gyűjtése, közkinccsé tétele.”
Szeretné, ha a testület külön napirendként tárgyalná.
Kláricz János polgármester: A következő ülésre külön napirendi pontként fogják megtárgyalni,
a maga részéről ez a megállapodást úgy értelmezi, hogy kereteket szab meg, javasolja, hogy
beszéljék át tényszerűen a feladatokat.
A képviselő asszony észrevételeit annyiban egészítené ki, hogy az első napirendi pontból
külön napirendként kerüljön felvételre az Erdei-Szabó István szellemi hagyatékával
kapcsolatos anyagot készítenek elő, mi az amit a tettek szintjén meg tudnak tenni.
A hirdető táblákkal kapcsolatosan annyit szeretne elmondani, hogy azoknak nem teljesen csak
az a funkciója, hogy az önkormányzatról információt közöljön, az egy plusz funkció.
Önmagában a helyszínek átgondolandóak, és ha szebb, csinosabb saját kivitelezésű helyet
tudnak létrehozni, akkor az mindenképpen használhatóbb a lakosság számára a belső
információk áramlására.
Azzal is egyetért, hogy a két beszámoló egy külön napirendben kerülhetett volna
megtárgyalásra, ezt el tudja fogadni. Azzal is egyetért, hogy a veszélyhelyzet alatt felmerült
költségekről is kell beszámolót tartani. Emiatt elnézést is kér, ezt már be kellett volna hozni,
de a következő ülésre számot fog adni erről. Nem nagy a költség, de a védekezéssel
kapcsolatosan felmerült költségekről készülni fog egy anyag.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése,
hozzászólása?
Harmati Gyula alpolgármester: Ha a néhai Erdei-Szabó István hagyatékával kapcsolatos
napirend a következő ülésen felvételre kerül, akkor ott szeretné elmondani a véleményét.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű
határozatokról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2020.(VII.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 tájékoztatót
elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a
munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az önkormányzat által
biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság véleményezte a napirendet, megkérdezte a bizottság
elnökét, milyen álláspontot alakított ki a bizottság?
Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: Elfogadásra javasolja a bizottság a
rendelet módosítást.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a pénzügyi munkatársat, miért volt szükség az
emelésre?
Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs: Az emelés alapja a 2019 évi nyersanyag
költség felhasználása. Utoljára a térítési díj 2016-ban lett emelve, azóta nőtt a rezsi költség. A
normát nem fedezik a kiadások, emiatt volt indokolt az emelés, így alakultak ki az
előterjesztés szerinti térítési díjak. Növekedtek a rezsiköltségek, és a bérek.
Kláricz János polgármester: A gyermekétkeztetés normatíva alapon történik, és azok a
költségszámítási módozatokat a rezsiköltségekben most tudják aktualizálni.
Normatíva alapon finanszírozott költségről van szó. A legtöbb tanuló térítésmentesen veszi
igénybe az étkeztetést, vannak akik fizetnek az étkeztetésért, őket érinti a drágulás, nagyon
csekély ezeknek a tanulóknak a száma, talán osztályonként egy-két főt érint.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet
módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért
valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011. (IV.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló
1993. évi III. tv. 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által
biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról
szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint
módosítja:
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1.§
(1) Az Ör. 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A gyermekétkeztetésben, óvodai, napközi, menzai ellátásban a személyi térítési
díjat havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az áfát
tartalmazzák:
Térítési díjat fizetők köre Intézményi térítési díj
Óvoda (4-6 év)
Tízórai
155 Ft/fő/adag
Ebéd
270 Ft/fő/adag
Uzsonna
80 Ft/fő/adag
Egész nap
505 Ft/fő/adag
Iskola (7-10 év)
Tízórai
185 Ft/fő/adag
Ebéd
325 Ft/fő/adag
Uzsonna
95 Ft/fő/adag
Egész nap
615 Ft /fő/adag
Iskola (11-14 év)
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Egész nap

220 Ft/fő/adag
380 Ft/fő/adag
110 Ft/fő/adag
710 Ft /fő/adag

2.§
(1) Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Erzsébet-tábor keretében napi négyszeri étkeztetést igénybevevők étkezési térítési díja:
1750 forint/fő/nap”
3.§
(1) E rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba, és hatályba lépés napját követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2020. július 30.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa 2020. július 31.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálati lap
1.

Társadalmi hatások

A rendelet tervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.
2.

Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet tervezetnek a költségvetést, ha alacsony összegben is, de emeli.
3.

Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4.

Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásával, azáltal, hogy korcsoportok szerint vannak
meghatározva az árak, tükrözik a kalória szükségletet és így egészségesebb étkezést
tudunk biztosítani a gyerekeknek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztrációs terhek nem változtak.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
Magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang megteremtése.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2020. július 30.
Dr. Nagy Éva
jegyző
3. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat
módosítása megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Kóti Árpád
Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetése előirányzat módosítása megtárgyalását.
Megkérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét szíveskedjen tájékoztatást adni a bizottság
véleményéről.
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Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság
tárgyalta, elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Kóti Árpád Faluház
és Könyvtár 2020. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Kláricz János polgármester: Egy tételt emelne ki, a pénzügyi munkatárs beépítette a Kóti
Árpád Faluház és Könyvtár 2020 évi költségvetésébe a kötelező módosításokat, de a falunapi
költségeket kivette belőle.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a Kóti
Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi módosított költségvetése előirányzatát bevételi és
kiadási oldalon 11.156.031.- forint főösszegben történő meghatározásával, és Bucsa Község
Önkormányzatának 2020. évi konszolidált költségvetésébe történő beépítésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Kóti Árpád Faluház és Könyvár
2020. évi költségvetése előirányzat módosításának megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020.
évi módosított költségvetése előirányzatát bevételi és kiadási oldalon 11.156.031.-forint
főösszegben határozza meg és beépíti a 2020. konszolidált költségvetési rendeletébe.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné – pénzügyi főmunkatárs
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése előirányzat
módosítása megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2020. évi költségvetése előirányzat módosítása megtárgyalását.
Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet. Megkérdezte a bizottság elnökét,
milyen álláspontot alakítottak ki?
Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság
tárgyalta, elfogadta, és elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi
költségvetése előirányzat módosítását.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek még kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért Bucsa
Község Önkormányzata 2020. évi módosított költségvetése előirányzatát bevételi és kiadási
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oldalon 1.148.790.996.-forint főösszegben történő meghatározásával, és Bucsa Község
Önkormányzatának 2020. évi konszolidált költségvetésébe történő beépítésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
50/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése előirányzat módosítása
megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi
módosított költségvetése előirányzatát bevételi és kiadási oldalon 1.148.790.996.-forint
főösszegben határozza meg és beépíti a 2020. konszolidált költségvetési rendeletébe.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné – pénzügyi főmunkatárs
5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetése
előirányzat módosítása (rendelet megalkotás)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2020. évi konszolidált költségvetése előirányzat módosítása elfogadását a
rendelet megalkotását.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet, megkérdezte az elnököt a bizottság
véleményéről.
Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság
tárgyalta, elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta Bucsa Község
Önkormányzata 2020. évi konszolidált költségvetése előirányzat módosítását.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a napirendi
ponttal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal,
hogy Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi konszolidált költségvetése előirányzat
módosítását bevételi és kiadási oldalon 1.148.790.996.-forint főösszegben határozza meg, és
Bucsa Község Önkormányzatának 2020. évi konszolidált költségvetésébe beépíti, a rendeletet
megalkotja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
51/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetése előirányzat
módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2020.
évi módosított konszolidált költségvetése előirányzatát bevételi és kiadási oldalon
1.155.521.570.-forint főösszegben határozza meg, és megalkotja a 2020. évi konszolidált
költségvetési rendeletét.
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Felelős: Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné – pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Mivel a képviselő-testület a kettes együttes ülésen elfogadta a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, az előzőekben elfogadta a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár, Bucsa Község Önkormányzata és az önkormányzat 2020. évi konszolidált
költségvetése előirányzat módosításait, sor kerülhet a rendelet alkotásra.
A rendelet tervezetet a képviselők az előterjesztéshez megkapták.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi konszolidált
költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete
Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.)
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 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági, Kulturális
Bizottság 26/2020.(VII.29.) jóváhagyó határozata alapján Bucsa Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.)
az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az Ör. 3.§. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§
Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2020. évi költségvetését az 1.
melléklet szerint
1.155.521.570.- forint költségvetési bevétellel,
1.155.521.570.- forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.”
2.§
(1) Az Ör. 4.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„4.§
(1.) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
1.148.790.996.- forint költségvetési bevétellel
1.088.081.836.- forint költségvetési kiadással
60.709.160.- forint intézményfinanszírozással
állapítja meg.”
(2) Az Ör. 4.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését
5.176.090.- forint költségvetési bevétellel
51.107.613.- forint intézményfinanszírozás bevétellel
56.283.703.- forint költségvetési kiadással
állapítja meg.”
(3) Az Ör. 4.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetését
1.554.484.- forint költségvetési bevétellel
9.601.547.- forint intézményfinanszírozás bevétellel
11.156.031.- forint költségvetési kiadással
állapítja meg.”
3.§
Az Ör. 5.§. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§
A konszolidált költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési bevételeinek
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok:
forintban
I.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)

453 045 708

1. Önkormányzatok működési támogatásai

228 647 130

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

224 398 578

II. Közhatalmi bevételek (B3)

27 300 000

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
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3 600 000
22 000 000

3. Gépjárműadó

0

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)

0

5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság)
III. Működési bevételek (B4)

31 470 054

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

V.

1 700 000

8 306 131

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

520 121 893

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)

382 381 792

VI. Felhalmozási bevételek (B5)

337 800

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

1 000 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

383 719 592

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)

903 841 485

VIII. Finanszírozási bevételek

251 680 085

1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

2. Maradvány igénybevétele

11 680 085

3. Likviditási célú hitelek felvétele

240 000 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

1 155 521 570”

4.§
Az Ör. 6.§ (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§
A konszolidált költségvetési kiadások
(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2020. évi konszolidált költségvetési
kiadásainak, működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak
szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

212 675 827
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II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

III. Dologi kiadás (K3)

130 229 141

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
V.

28 577 765

19 153 000

Egyéb működési célú kiadások (K5)

113 376 322

Működési tartalék

0

Működési kiadások összesen (K1-K5)

504 012 055

VI. Beruházások (K6)

151 570 019

„Mini bölcsőde építése Bucsán”

107 659 854

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

8 972 287

Informatikai eszközök beszerzése

430 000

Közfoglalkoztatás eszköz vásárlása

2 953 866

Beruházás áfája

31 554 012

VII.Felújítások (K7)

251 320 681

Utak aszfaltozása

16 067 230

„Színpad építése a bucsai Művelődési házban”
Energetikai korszerűsítés II. ütem

5 282 227
159 843

„Bucsa belterületi csapadékvíz elvezetése”
Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás

176 381 000
53 430 381

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

50 700

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

50 700

4. Egyéb felhalmozási kiadások

0

5. Felhalmozási tartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

402 941 400

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
15

906 953 455

IX.

Finanszírozási kiadások (K9)

248 568 115

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

8 568 115

2. Hitelek törlesztése

240 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

1 155 521 570”

5.§
Az Ör. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§
(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete
alá tartozó költségvetési szervek létszámát 2020. évre együttesen 128 főben állapítja meg az
5. mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 106 fő.”
6.§
(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.
7.§
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2020. július 30.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: 2020. július 31.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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6. napirendi pont: A közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő
szabályairól szóló 4/2020. (IV.14) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a közterület-használat
rendjének vészhelyzet idején történő eltérő szabályairól szóló 4/2020.(IV.14.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését.
A közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól szóló
4/2020. (IV.14) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az indokolja, hogy a 2020.
évi LVIII. törvény 69. § (2) bekezdése rendelkezik az önkormányzati rendeletben
szabályozott körülményekről, ezért mivel a törvény magasabb szintű jogszabály, a rendelet
hatályon kívül helyezése vált szükségessé.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné megjegyezni, hogy a kamion bent parkolt hétvégén is a
parkban. Mit tesz az önkormányzat ellene?
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat engedélyével tartózkodik a parkban a kamion,
mivel azt a területet, amit kijelölésre került számukra, elfoglalta az önkormányzat.
Földesi Györgyné képviselő: Ilyen nincs, rendelet szól arról, hol kell parkolni a kamionoknak.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzat kizárta a kamionosokat abból a parkolóból ahova
korábban kötelezte, még két hétig nem tudnak a kijelölt helyen parkolni.
Földesi Györgyné képviselő: Nem tudja ezt elfogadni.
Kláricz János polgármester: Meghallgatja, nem is kíván magyarázkodni, azt a területet, amit
parkolóként kijelölt az önkormányzat számukra, az most foglalta az önkormányzat, a
parkolásért ők díjat fizetnek.
Földesi Györgyné képviselő: Akkor fel kell számolni azt a díjat, ami a rendeletben van.
Mikor lett kiszámlázva a kötelezettség?
Dr. Nagy Éva jegyző: Most a cégek panaszkodhatnának, mert a cégeknek ki lett számlázva a
területhasználatáért a díjfizetési kötelezettség. A rendelet hatályba lépésével bekérte az
önkormányzat az adatokat, a rendszámokat a pénzügy elkészítette a számlát, és be is fizették a
cégek a díjat. Most igazán ők reklamálhatnának, hogy kifizették a díjat és nem tudnak ott
parkolni. Az a megegyezés született, hogy a kamionos meg tudja oldani, hogy csak a géppel
jön be, valahol leteszi a pótkocsiját, és így a busz is elfér ideiglenesen, kint most egy kamion
be tud állni, aki ott is parkol. A másik két céggel megállapodnak.
Kláircz János polgármester: A Magyar Közút az útépítéssel kapcsolatosan kérte a terület
átmeneti használatát, addig tart ez az átmeneti állapot, amíg a Magyar Közút elszállítja a mart
aszfaltot.
Földesi Györgyné képviselő: Ha ebből bevétele van az önkormányzatnak, akkor az
önkormányzatnak gondoskodni kell arról, hogy ott kint a hely meglegyen. Van elég sok telke
az önkormányzatnak.
Kláricz János polgármester: Van sok telek, de alkalmas telek kevés.
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Megkérdezte a képviselőket van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a 4/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjének veszélyhelyzet idején történő eltérő szabályairól szóló
4/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
(1) Bucsa Község Önkormányzat Polgármesterének4/2020.(IV.14.) önkormányzati rendelete
e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti.
2.§
Záró rendelkezések
(1)
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2020. július 30.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2020.július 31.
Dr. Nagy Éva
jegyző
7. napirendi pont: Döntés a civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi
km keretének megállapításáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a civil szervezetek
magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapításáról.
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A tájékoztatás kiegészült a költségek feltüntetésével, ezek a költségek önköltségi díjon történő
számítások, tehát nemcsak üzemanyag költséget, hanem egyéb költséget is jelentenek.
Márki Tiborné képviselő: Kérdezne és észrevétele lenne. A 2019 évihez képest a Bucsa Sport
Egyesületnek, és a Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesületnek is dupla km igény lett
megállapítva.
Illetve két egyesület, az Örökgyerek csoport és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete nem
szerepel a felsorolásban. Ők nem adtak be igényt? Mindkét csoportnak szükséges van ilyen
jellegű támogatásra.
Kláricz János polgármester: Az Örökgyerek csoport a Bucsa Sport Egyesület kilométer
keretén belül jelentkeznek, azért mert ezek a jellegű utak, amit megtesznek egyéb más
támogatásban is részesülnek az egyesület részéről.
A mozgáskorlátozottak egyesülete nagyon minimálisan szoktak adminisztratív szempontból
igénybevenni gépkocsit, kimondottan szabadidős tevékenységhez kapcsolódóan pedig nem
szokott igényelni az egyesület, tehát csak ügyintézésre Békésre, Békéscsabára.
Földesi Györgyné képviselő: A Sportkörnek, abban maradtak, hogy ha meg lesz a busza,
részükre nem kell már 10000 km.
Kláricz János polgármester: Igen, és nem is használtak fel annyit.
Földesi Györgyné képviselő: Az idénről, 2020 évről beszélnek, nincsenek színházak,
nincsenek közösségi rendezvények, nem tudtak hova menni az egyesületek, hova költik
ezeket a kilométereket. Nem kellene inkább takarékoskodni? Nem tartja aktuálisnak a dolgot.
Összeadva kb 1.728.000 Ft volt a tavalyi támogatás, ezt nem sokallja, más évben is volt
3.000.000 Ft támogatás is a civil szervezetek felé, nem az összegről van szó, hanem hova
költik el ezt a keretet?
Minden évben határoznak erről, és most a 2020 évről hoznak döntést.
Hova költik most el ezt a kilométert, ezt az összeget?
Márki Tiborné képviselő: Ez most egy keret, nem költik el.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint magával a keret fenntartással nem követnek el
hibát, a felhasznált kilométerek meg fogják mutatni a tényeket, az biztos, hogy öt hónap
kiesett az évből. Most, ahogy kicsit megnyíltak a lehetőségek, mindenki megmozdult egy
kicsit. Ha most lecsökkentik a kilométereket, és ha menet közben valaki többet szeretne
teljesíteni, ne legyen akadálya. Egyértelmű megtakarításként kell hogy jelentkezzen majd a
2020 évi számadat, amikor megkapják az biztosan alacsonyabb lesz, de ezt akkor fogják
meglátni. Javasolja, hogy fogadják el a kilométer keretet és számítsanak arra, hogy
visszafogottabb lesz a felhasználás.
Faluházi Sándor képviselő: A tavalyi évben a Bucsai Vándorok használtak el a legtöbb
kilométert, most is ők mentek a legtöbb esetben. Jóval többet mentek, mint amennyi kilométer
volt nekik, most még inkább csoportosítana át a részükre kilométereket a Bucsa Sport
Egyesülettől. Ne legyenek kellemetlen helyzetben.
Kláricz János polgármester: Egyetért, a Bucsa Sport Egyesület tavaly sem használta el a
keretét.
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Földesi Györgyné képviselő: A civil szervezetek sem követik magukat, a kilométer
felhasználásukat, pedig ezt figyelniük kellene.
Harmati Gyula alpolgármester: Olyan évben vannak most, ami szinte tervezhetetlen. A
természetjárók a két vándortáborral használták fel a legtöbb kilométert. Ezeket a
vándortáborokat az iskolák, egyházak és a természetjárással foglalkozó egyesületek
szervezhetik, és milyen kedvező, hogy a községben működik természetjárással kapcsolatos
egyesület.
Kláricz János polgármester: Magát a kilométer kereteket nem javasolja módosítani,
amennyiben a túrások szeretnének a megállapítottnál több kilométert felhasználni a Bucsa
Sport Egyesület keretéből megtehetik.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még a képviselőknek kérdése a napirenddel
kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a civil szervezetek magáncélú üzemi járművel igénybevételi km
keretének megállapításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
52/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni
támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2020. évi km keretéről a következők
szerint:
Civil szervezet neve, címe
2020. évi javasolt km keret
1./ Bucsai Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány
500 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 9.
2./ Bucsa Polgárőr Egyesület
500 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
3./ Bucsa Sport Egyesület
10000 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
4./ Bucsai Vándorok Természetjáró Egyesület
1000 km
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
5./ Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület
500 km
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
6./ Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület
500 km
5527. Bucsa, Akácos u. 13.
7./ Bucsai Tanulókét Szociális és Kulturális Alapítvány
500 km
5527. Bucsa, Kossuth u. 61.
8./ Csali Horgászegyesület
500 km
5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Az állami tulajdonban lévő Bucsa, Kanizsai u. 4. szám alatti telek
önkormányzati tulajdonba adásának megkérése
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, az állami
tulajdonban lévő Bucsa, Kanizsai u. 4. szám alatti telek önkormányzati tulajdonba adásának
megkérését. Ez a terület az önkormányzat belső területével hátsó szomszédságban van.
Kérné, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel azzal, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
felé egyfajta hasznosítási igény kérelemmel élhessen a terület ingyenes önkormányzati
tulajdonba kérésével.
A Nemzeti Vagyonkezelő kezelni szokta ezt a területet, nem megvásárlás vagy konkrét cél
érdekében kérnék, hanem üzemeltetőjeként szeretné ha az önkormányzat kérné a területet, így
egyfajta elővásárlási joga is lenne, másfelé nem tud az önkormányzati ingatlan területe
bővülni, csak ebbe az irányba. Ez a terület ilyen szempontból adott, és szerencsés helyzet,
hogy az állam tulajdonosa, így könnyebben végbevihető lenne az ingatlan hasznosításra való
megkérése.
A képviselő-testület felhatalmazását kéri.
Földesi Györgyné képviselő: Nem megvásárlásra kell gondolni, hanem hasznosításra?
Kláricz János polgármester: Kérvényezni kell azt, hogy az önkormányzat hasznosítani kívánja
a Kanizsai u. 4. szám alatti területet. Vélelmezhetően a Magyar Államnak valószínű, hogy
nincs a terület hasznosításával egyéb nagyobb szándéka.
A kötelező időtartamig az önkormányzat jelentéseket fog tenni a hasznosítást illetően.
A területet az első időszakban munka lesz vele, mert karban kell tartani, és a későbbiekben, ha
bármilyen lehetőség nyílik, adott helyzetbe kerül az önkormányzat, bizonyos idő elteltével az
állam kiírja a területet árverésre, akkor esetleg magántulajdonosa lesz, de úgy vélelmezi, hogy
a későbbiekben lehet ennek a teleknek haszna az önkormányzat irányába.
Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől a szükséges intézkedések megtételéhez.
Földesi Györgyné képviselő: Jó helyen van, nagy telek, piacnak is jó lett volna. Felfelé
emelkedik, jó adottságai vannak, ház már nincs rajta.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még a képviselőknek kérdése,
hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki az állami tulajdonban lévő Bucsa, Kanizsai u. 4. szám alatti telek önkormányzati
tulajdonba megkérésével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
53/2020.(VII.30.) képviselő-testületi határozat
Az állami tulajdonban lévő Bucsa, Kanizsai u. 4. szám alatti telek önkormányzati
tulajdonba adásának megkérése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Bucsa, Kanizsai u. 4.
szám alatti állami tulajdonú telek önkormányzati tulajdonba vételét.
Felhatalmazza a Polgármestert a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt megkeresésére a fenti ügylet
lebonyolításához, valamint a szükséges intézkedések megtételéhez, a dokumentumok
aláírásához.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
21

9. napirendi pont: Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerében végzett 2019 évi munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Békés Megyei
Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerében végzett 2019 évi munkájáról szóló
beszámolót.
A képviselők az írásos előterjesztést megkapták.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Földesi Györgyné képviselő: A Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató
rendszerében végzett 2019 évi munkájáról szóló beszámolót jónak tartja. Tájékoztat arról,
hogy Bucsán ismeretterjesztő előadások volt, emelkedik a könyvtárat látogatók száma, és
emelkedik a rendezvények száma is.
Hiányolja a régi könyvtárat, ami már nem lesz meg soha.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás.
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerében végzett
2019 évi munkájával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
54/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Békés Megyei Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerében
végzett 2019 évi munkájáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Könyvtár
könyvtárellátási szolgáltató rendszerében végzett 2019 évi munkájáról szóló beszámolót
megismerte.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Beszámoló Bucsa-Kertészsziget települések vonatkozásában,
Intézkedések az idősek védelme érdekében a koronavírus járvány miatt
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, az idősek védelme
érdekében tett intézkedésekről a koronavírus járvány alatt, Bucsa-Kertészsziget települések
vonatkozásában.
A tájékoztató Márki Tiborné készítette. Megkérdezte van-e kiegészítése?
Márki Tiborné képviselő, az Idősek Napközi Otthona vezetője, családsegítő: A veszélyhelyzet
megszűnését követően is protokoll van arra, hogy az Idősek Napközi Otthonában hogyan
kezeljék a vírust.
Most már bejárhatnak az idősek a nappali ellátásba, illetve azok akik bent étkeznek, és saját
maguk hordják el az ebédet. Számukra biztosítani kell a kézfertőtlenítési lehetőséget, és
naponta hőmérséklet mérést végeznek, amit minden nap dokumentálni kell, továbbá
lenyilatkoztatnak mindenkit, hogy fertőző betegségben nem szenved, és beteg személlyel nem
találkozott. A nappali ellátásokban a működési engedélyben szereplő létszám 50 %-át nem
haladhatja meg a bent tartózkodók létszáma.
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Ha mindnyájan bent vannak, akkor azt úgy tudják megoldani, hogy fele létszámot délelőtt
fogadják, és másik fele létszámot délután. Illetve aki nem akar bejönni továbbra is az
otthonában keresik fel és látják el.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése?
Juhász Sándor képviselő: A mozgáskorlátozottak részéről is többen érdeklődtek.
Márki Tiborné az Idősek Napközi Otthona vezetője: Elég rugalmasan tudták megoldani a
helyzetet, a tagok könnyen elfogadták, hogy nem járhatnak be az intézménybe.
Zökkenőmentesen zajlott az ebéd kiszállítása, az ellátottakon kívül plusz 20 fő jött be a
rendszerbe, őket együttműködési megállapodás nélkül látták el. Reménykedtek, hogy őket is
be tudják hozni az ellátásba, akár nappali ellátásba, akár házi segítségnyújtásba, de egyenlőre
nem kérték a szolgáltatást. Négy közfoglalkoztatott segítette a munkájukat.
Kézfertőtlenítőhöz, maszkhoz, védőruházathoz hozzájutottak.
A családsegítés terén is meg kellett tenni a megfelelő óvintézkedéseket, erősen lecsökkent az
ügyfélforgalom, azt írták elő, hogy a családlátogatások is szüneteljenek, de azért a
családlátogatásra szükség volt, amit a megfelelő távolság betartásával folytattak le.
Földesi Györgyné képviselő: Ez a napirendi pont kérésre készült el, és milyen jó, hogy látják
ezt a tartalmas anyagot, a Harmati Gyula beszámolójával együtt.
Megkérdezte, hogy igényeltek-e betegszállítást az önkormányzat autójával?
Márki Tiborné az Idősek Napközi Otthona vezetője: Akik látótérbe kerültek azok részére a
lehetőséget továbbította, két főről volt szó, és közülük egy fő vette igénybe a szállítást.
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a tájékoztatást.
Kláricz János polgármester: Szintén megköszönte a tájékoztatást és szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az idősek
védelme érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót Bucsa-Kertészsziget települések
vonatkozásában, a koronavírus járvány alatt.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló Bucsa-Kertészsziget települések vonatkozásában
Intézkedések az idősek védelme érdekében a koronavírus járvány miatt
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az idősek
védelme érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót Bucsa-Kertészsziget
települések vonatkozásában.
Felelős: Kláricz János polgármester
Márki Tiborné családsegítő
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont: Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről,
köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról a közterület használat
rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata azon belül az új
termelői piacot érintő díjszabások meghatározása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a Bucsa
közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend
biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata azon belül az új termelői piacot érintő díjszabások meghatározását.
Mindenképpen eltérő döntést javasol a napirendhez képest.
A Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésen olyan álláspont alakult ki, hogy a piac megnyitása
előtt egy munkacsoport jöjjön létre. A munkacsoport feladata a helyi adottságokat figyelembe
véve magának a szabályzatnak és a díjszabásnak a kidolgozása.
A bizottság tagjai résztvesznek a munkacsoportban, illetve szeretné megkérdezni, hogy a
képviselők közül részt kíván-e venni valaki a munkában?
Határidő kitűzése úgy alakul, hogy szeptember elejére terveznek egy testületi ülést, ezzel
párhuzamosan a működési engedély megszerzése elindul augusztus hónapban, az
önkormányzat érintettség lévén nem adhatja ki az engedélyt, eljáró hatóság kijelölését kell
kérni.
Az a dolog az eldőlt, hogy mindenféleképpen saját üzemeltetésben, saját díjszabály alapján
fogják elkezdeni a piacot üzemeltetni. Az a pénzügyi, áfa fizetési kötelezettségű hiteles
tájékoztatás a Budapesti NAV információs vonaláról érkező jelzésként a piaci helyjegy áfa
tartalmával és az áfa kör alá való bejelentkezésével megoldódik.
A pályázati projekt ezirányú finanszírozásával nem lesz baj. Az viszont több szemléletet
igényel, hogy a díjszabás hogyan alakuljon ki.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjai már tagjai a munkacsoportnak: Márki Tiborné elnök,
Fenyődi Attila, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó és Polyák Jánosné tagok
Faluházi Sándor képviselő: Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy megalakul ez a
munkacsoport?
Márki Tiborné képviselő: A munkacsoport már jövő hét hétfőn-kedden megkezdi munkáját.
Kláricz János polgármester: Azt látják a környező települések piacának működésével
kapcsolatosan nagyon szerteágazó a szabályozás, szerteágazó a díjszabás.
Bár bizonyos területeken a saját meglátása más, alapvetően annak a pártján állt, hogy
bérbeadás útján üzemeltessék a piacot, de el tudja fogadni ezt a döntést is.
A munkacsoport ülésein részt kíván venni, legjobb tudása szerint javaslattal élni.
Ha nincs egyéb jelentkezés, akkor a bizottságot létrehoznák a tagokat kijelölnék.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Gazdasági, Kulturális Bizottság ülésén elhangzott egy dátum, az
augusztus 25. Erre az időpontra kell a munkacsoportnak elkészíteni azt a javaslatot, amiből
elkészül a rendelet és az előterjesztés a képviselő-testület részére.
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Harmati Gyula képviselő: Biztosan annyi javaslat lesz és álláspont, ahányan vannak a
munkacsoportban. Jó lenne, ha a munkacsoport egy letisztult javaslattal élne.
Dr. Nagy Éva jegyző: A szeptemberi ülésre egy rendelettervezetet fognak a képviselők kapni,
amely tartalmazza a részletszabályokat.
Az is lehetséges, ha meg van az álláspontja munkacsoportnak, akkor kiküldik a képviselők
részére megismerésre.
Földesi Györgyné képviselő: Készüljön anyag, amiről tud a képviselő-testület tárgyalni, amíg
ilyen nincs a semmiről nem lehet döntést hozni.
Kláricz János polgármester: A munkacsoport kidolgoz egy anyagot, úgy mint Gazdasági,
Kulturális Bizottság véleményt alkot.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal,
hogy a Helyi termelői piac üzemeltetésével kapcsolatos szabályozások előkészítése végett a
Képviselő-testület munkacsoportot hoz létre, a munkacsoport tagjai a Gazdasági, Kulturális
Bizottság tagjai, a munkacsoport 2020. augusztus 25. napjáig tesz javaslatot a rendelettervezet elkészítésére és a képviselő-testület döntésének előkészítésére.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
56/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom
és a közrend biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló 13/2005(VI.07.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata azon belül az új termelői piacot érintő
díjszabások meghatározása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi termelői piac önkormányzat
általi üzemeltetésével kapcsolatos szabályozások előkészítése végett munkacsoportot hoz
létre. A munkacsoport tagjainak kijelöli a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait: Márki
Tibornét, Faluházi Sándort, Fenyődi Attilát, Mogyorósi Anikót, Polyák Jánosnét.
A munkacsoport feladata, hogy 2020. augusztus 25. napjáig tegyen javaslatot a helyi
termelői piac üzemeltetése szabályozásai elkészítéséhez, rendelet-tervezethez,
szabályzatokhoz.
Felelős: Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke
Határidő: 2020. augusztus 25.
12. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása a Bucsa Község Napközi
Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és
elszámolásának ellenőrzéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és
elszámolásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést.
A 2020. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elkészült az ellenőrzési jelentés.
Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét a bizottság véleményéről.
Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami hozzájárulások
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igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést megismerte,
elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, kérte a képviselők hozzászólásait.
Hozzászólás nem volt, ezért kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami
hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési
jelentést.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
57/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami
hozzájárulások igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bucsa Község Napközi
Otthonos Óvoda 2019. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének és
elszámolásának ellenőrzéséről készült jelentést.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
13. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés elfogadása a tárgyi eszközök
nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett
leltárának ellenőrzéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a tárgyi
eszközök nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett
leltárának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést.
A 2020. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően elkészült a tárgyi eszközök
nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett leltárának
ellenőrzéséről készült jelentés.
Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét, szíveskedjen tolmácsolni a bizottság
véleményét.
Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság
véleményezte a tárgyi eszközök nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i
fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről készült jelentést, azt elfogadta, és a
képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a képviselő-testület
tagjait, kinek van kérdése, hozzászólása?
Annyit emelne ki, hogy a bizottsági ülésen is szó volt arról, hogy a selejtezett eszközök
esetleges tételes áttekintésére legyen lehetőség. Ez mindenki számára lehetőségként nyitott, a
pénzügyön meg lehet tekinteni.
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A selejtezett bruttó nyilvántartási összeg viszonylag magas számot mutat az önkormányzat
költségvetéséhez méretezve. Számos olyan nagyon régi szoftver, illetve informatika eszköz,
nagy bekerülési értékű eszközök, amelyek már régóta nincsenek használatban, és ezeknek a
kivezetése csak bruttó nyilvántartási összegen lehetséges, azért mutatkozik ez a szám ilyen
magasnak. Ezeknek az eszközöknek a jelenlegi nyilvántartott értéke már nulla forint. Nem
került selejtezésre olyan tétel, ami forintális értéket képvisel. Ezeknek az eszközöknek az
ellenőri jelentés elkészítését követően a selejtezési bizottság által megszabott hasznosítási
módozatát fogják előkészíteni. Azt jelenti, hogy vannak olyan gépek, amelyek funkciójukat
illetően nem képviselnek értéket, mint például egy szippantó tartály, ami fémhulladékként
jelenthet értéket, azoknak a megfelelő értékesítési csatornáját szeretnék megtalálni.
A selejtezési eljárást összességében helytállónak találta a belső ellenőr.
Megkérdezte a képviselőket kinek van hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A Magyar Államkincstár hiányosságnak találta a selejtezést, a
felhatalmazást a belső ellenőrzésre az államháztartási törvény és a 370/2011.(XII.21.)
kormányrendelet adja. A selejtezésre vonatkozó belső ellenőrzés 2020. június 23-tól június
26-ig tartott,
Megkérdezte, hogy mennyi volt ennek a költsége, és nem kellett volna erről képviselőtestületi határozat, hogy a belső ellenőrzést megbízzák ezzel?
A belső ellenőrzési jelentés feladata volt annak megállapítása, hogy a tárgyi eszköz
selejtezések és a leltározás teljes körűen elvégzésre került-e?
A belső ellenőri jelentés több oldalon keresztül magyarázza a szabályozásokat.
Ki a selejtezési bizottság? Kik alkotják? Nem hallott erről.
A 4. oldalon található a megállapítás. A belső ellenőrzés azt állapította meg, hogy a
leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke: 15.495.292 Ft, ezt kell leírni nullára.
Körzetenként egy fő leltárfelelős, és két fő leltári munkás volt. 12 körzet volt, akkor 12
leltárfelelős, és 24 leltári munkás volt.
A konklúzió: „Az elvégzett belső ellenőrzés összegző tapasztalata, hogy az intézménynél a
selejtezés és a leltározás bizonylatai rendezett formában rendelkezésre álltak, azok
ellenőrizhetősége teljes körűen biztosított volt.
„…. a leltározási folyamat lebonyolítása során előfordultak eltérések.”
Ez magyarázatot kívánna. Ez csak akkor fogadható így el, ha leltárívek lennének mellette.
Miről szól ez, semmit nem lehet így tudni, miért nincs mellette a leltárív? Ebből nem lehet
tudni, hogy hol van a 15 millió forint? Nem vonja kétségbe, de kérdezi, hogy miért nincs
mellette?
Kláricz János polgármester: A belső ellenőrzés elrendelése a belső ellenőrzési ütemterv
szerint történt, azt elfogadta a testület, a költségével együtt. Azért ez a téma került bele, mert a
szabályzatok felülvizsgálata volt folyamatban, a Magyar Államkincstár ellenőrzése folyt, ez a
szabályzat újként létrejött, a selejtezési folyamatnak nagyon nagy távot kellett, hogy
felöleljen, mert az önkormányzatnál az elmúlt tíz évben nem volt selejtezés. Magát a
selejtezésre történő kijelölést a minden adott területért felelős jelölte ki.
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Maga a szabályzat megszabja azt, hogy ezekben a bizottságokban kik azok a szakmai
rálátással bíró személyek, akik a hivatal apparátusából, illetve az intézményből kikerülő
személyek. A selejtezési bizottságok tagjai a kollegák voltak, a konyhavezető, a műszakis
kollega, az intézményvezető, szinte minden területen más volt a bizottságnak az összetétele,
de ezt a szabályzat tartalmazza.
A selejtezési folyamatnak az eljárásrendje a szabályzat alapján a hivatali apparátuson belül
került lebonyolításra.
Fontosnak tartja ezt a belső ellenőrzési jelentést, és az ami egyébként a célja volt, magának a
selejtezési eljárásnak a szabályozottságát kellett, hogy a belső ellenőr megállapítsa.
Magát a belső ellenőri jelentést úgy ítéli meg, hogy a szabályozottság alapvetően rendben van,
és ezen felül hívta fel bizonyos területekre a figyelmet amit lehet olvasni a konklúziót
megelőzően.
A belső ellenőrnek nem az a feladata, hogy tételesen folytasson le egy leltárt. A leltárnak a
lefolytatása a kollegák feladata volt. Ennek is megvan a rendje, ki az aki a leltározást
végigviszi.
Amiről folyt az ellenőrzés az nem egy leltár, hanem az egy selejtezési folyamat, ennek a
selejtezési folyamatnak végén ekkora vagyontárgy elemet mutattak ki, aminek a későbbi
hasznosítás volt a fő célja, hogy ebből milyen vagyoni, egyéb bevételt eredményezhetnek.
Az egyértelműen kimondható, hogy a selejtezésre javasolt eszközök, funkciójukban biztosan
nem használhatók már. Bárki megismerheti, azt hogy tételesen ez milyen eszközöket jelent.
Egy összegző táblázat került a Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésre bevitelre, aminek egyéb
részleteit még egyik tag kérte, ebbe is bele lehet tekinteni, de maga a selejtezési folyamat nem
képviselő-testületi hatáskörben van.
Folyamata még ennek a selejtezésnek az az, hogy ennek a selejtezésnek a végén keletkező
olyan jellegű vagyonelemek, amelyeket kivezettek az értéknyilvántartásból ezek
hasznosítására a selejtezési bizottság javaslatot tett.
Minden olyan vagyonelem, amely akár végső soron fémhulladékként értékesíthető, és ebből
bevétel származhat, azoknak az értékesítését le kell folytatni, a legnagyobb körültekintés
mellett, a lehető legnagyobb haszonszerzés útjával. Nyílván erről is amikor a folyamat le fog
zárulni a képviselő-testület tájékoztatást kap.
A belső ellenőrzési jelentésben egyik hiányosságként volt megjegyezve, hogy a selejtezés
lezárását követően ezeknek a vagyonelemeknek a hasznosítása a selejtezési bizottság által
kijelölt módon, értékesítés, vagy hulladékként történő elszállítás, ez nem történt meg 15
napon belül, de ezt szándékosan nem engedélyezte, mert több százezer forint olyan
„vagyonelemről” beszélnek, aminek az értékesítése lehet még kényes téma.
Az látható a nyilvántartásból, hogy olyan mint szippantó tartály, fogorvosi szék, az utóbbi
kimondottan speciális selejt eszköznek minősül, az hogy ebből milyen bevételt tudnak
generálni nem lehet tudni előre, önmagában a fém részek értéket képviselnek, súlyát tekintve,
de funkcióját tekintve nem lehet értékesíteni, nem képvisel értéket.
Rengeteg szoftver, nagyon régi számítástechnikai eszköz van, amelyeknek a hasznosítása már
semmilyen módon nem lehetséges, hulladékként történő igazolása az ami feladat.
A selejtezés végfolyamata sem lehet az, hogy keletkeznek olyan tételek, amiről nem
számolnak be, nem képvisel forintálisan értéket, az le lett adva hulladékként, vagy
elszállításra kerül kommunális hulladékkal.
Rengeteg olyan tétel van ami veszélyes hulladéknak minősülnek és ezeknek a hasznosításáról
elszállításáról számot kell adni.

28

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem kapott olyan kimutatást, amit a
Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjai kaptak?
Még mindig hiányolja a leltárívet.
Kláricz János polgármester: Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésen kérte egy tag, de nincs
akadálya, hogy a képviselő asszony megkapja ezt a kimutatást.
Dr. Nagy Éva jegyző: A belső ellenőrzési beszámoló nem a selejtezésről számol be, hanem a
lefolytatott leltározási és selejtezési eljárásnak a belső ellenőrzési beszámolója.
Földesi Györgyné képviselő: Ez ugyanaz, amikor a közfoglalkoztatási programban ellenőrzést
végzett, és konkrét dolgokat megállapított, bemutatta és azzal minden képviselő egyetértett,
hiszen nem vitatkozott senki. Aztán lezajlott a belső ellenőrzés, ugyanazt a
közmunkaprogramot vizsgálata, és mindent jónak tartott, papírforma szerint, de még sem volt
minden teljesen rendben.
Bár ez így erős megfogalmazás.
Dr. Nagy Éva jegyző: Még egy kérdés nem került megválaszolásra, megkérdezte a képviselő
asszony, hogy ki döntött körzetekről, selejtezési bizottság felállításáról.
Erről szabályzat van, a szabályzat megalkotása nem testületi hatáskör, a szabályzat tartalma
szerint álltak fel a bizottságok.
Földesi Györgyné képviselő: A Magyar Államkincstár megállapította a hiányosságot,
elkészült a szabályzat, annak alapján elkészült a leltározás, selejtezés és most az ellenőrzés.
Ha a kimutatást még megkapta volna, akkor tisztábban látott volna.
Ezt a papírforma szerinti ellenőrzést nem tudja elfogadni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a tárgyi eszközök nyilvántartásának, selejtezésének és
a 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett leltárának ellenőrzéséről készült beszámolót.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1
ellenében, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
58/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Belső ellenőrzési jelentés elfogadása a tárgyi eszközök nyilvántartásának,
selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett
leltárának ellenőrzéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tárgyi eszközök
nyilvántartásának, selejtezésének és 2019. december 31-i fordulónapra elvégzett
leltárának ellenőrzéséről készült jelentést.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont: A Bucsa Geotherm Kft részesedésének és beruházásra nyújtott
előlegének kivezetése Bucsa Község Önkormányzata könyveiből, a 2020 március 4.
napján közzétett felszámolási eljárás befejezése kapcsán
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizennegyedik napirendi pontot, a Bucsa
Geotherm Kft részesedésének és beruházásra nyújtott előlegének kivezetése Bucsa Község
Önkormányzata könyveiből, a 2020 március 4. napján közzétett felszámolási eljárás
befejezése kapcsán.
A 2018. szeptember 6. napján hivatalból indított felszámolási eljárás 2020. február 22. napján
jogerősen lezárult. Ennek kapcsán a Geotherm Kft-vel szemben nyilvántartott 1.200.000.- Ft.
részesedés illetve a 4.796.046.- Ft. beruházási előleg megtérülésére további jogi lehetőségek
hiányában nincs lehetőség. Önkormányzatunk a fenti jogerős törlés okán a könyvvezetésében
nyilvántartott követelések ráfordításként történő kivitelezését kezdeményezi.
A könyvekből ki kell vezetni, és veszteségként le kell írni.
Nagyon sokat beszélgettek erről, a Magyar Államkincstárral egyeztetve történik meg a
kivezetés. Itt már nem tudnak mást tenni, mint kivezetik a könyvekből.
Földesi Györgyné képviselő: Jó lett volna erről a Kft-ről több információ, azért hogy az
emberek is tudjanak róla. A céghez társult a BUCSA-ÉP Kft is. A Kft alapító tőkéje
5.000.000 Ft volt, és 10.000.000 Ft volt a cég vagyona. Meg lehetne kérdezni a két bucsai
cégtulajdonostól, hogy mit tettek annak érdekében, hogy a cég ne legyen veszteséges.
A cégnyilvántartóból kinyomtatva a cégkivonat több oldalon keresztül van sorolva miket
végezhet a cég. Különböző építőipari tevékenységet. Ez egy díszpéldánya a bucsai
önkormányzatnak. Sajnos nem sok képviselő tud erről a Geotherm Kft-ről.
Kláricz János polgármester: Vannak emlékei a képviselő társaknak, sokat beszélgettek erről,
feljelentések voltak, bírósági eljárások, voltak előzmények. Sajnos a cég körül begyűrűző
felhők eloszlását követően a cég ügyvezetője dr. Puskás János volt, igaz, ő is egyfajta érdekelt
volt a cég sikerében, de Puskás úr volt aki mindent megtett annak érdekében, hogy a céget
illetően minden a lehető legjobban alakult, neki nagyon sok minden köszönhető. Támogatta a
képviselő-testületet, információkkal látta el az önkormányzatot. Szakmailag segítséget
nyújtott. Tolmácsolni is fogja Puskás úr felé a helytállásért való köszönetet. Más egyebet már
nem tudnak tenni. Szívesen tájékoztat
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné érzékeltetni a képviselőkkel, hogy mennyire nem
mindegy, hogy mikor hogyan döntenek. Rögtön ott a döntéskor a Bucsa Geotherm Kft
megalakulásakor fontos volt az akkori polgármesternek, alpolgármesternek legyen
részesedése, mert a milliárdok jönnek. Így is lehet dolgozni, hogy a saját haszon hogyan van
meg, és úgy is, hogy a közösségért dolgoznak. Minden munkában, lépésben van egy elemi
kockázat, de nézzék meg hogy mennyi az a kockázat. Ezen 15-20 millió forint.
Az akkori jegyző lett később a kft ügyvezetője, és soha nem lett többet jegyző az országban.
Igaz a cégvezetői fizetés a jegyzői fizetés másfélszerese volt.
Kell, hogy ismerjék a múltat is, mert a múltból épül a mánk és a mai napból a jövőnk!
Kláricz János polgármester: Ezzel nem árul el titkot, hogy a képviselő asszonnyal nincsenek
mindig egy síkon, (valószínű a korosztálybeli különbség okán) de most a képviselő asszony
gondolat-menetének egy részével száz százalékosan tud azonosulni.
Földesi Györgyné képviselő: Melyik gondolattal ért egyet a polgármester úr?
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Kláricz János polgármester: Amikor a polgármesterről, a boldogulásról és a szerepéről szólt.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Geotherm Kft részesedésének és beruházásra nyújtott
előlegének kivezetésével - Bucsa Község Önkormányzat könyveiből, a 2020. március 4.
napján közzétett felszámolási eljárás befejezése kapcsán – egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Geotherm Kft részesedésének és beruházásra nyújtott előlegének
kivezetésének Bucsa Község Önkormányzata könyveiből, a 2020 március 4. napján
közzétett felszámolási eljárás befejezése kapcsán
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft - Bucsa Község
Önkormányzata könyvvezetésében nyilvántartott részesedését 1.200.000.- Ft összegben
és beruházásra adott előlegét 4.796.046.-Ft összegben ráfordításként történő
kivezetéséhez hozzájárul.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
15. napirendi pont: Túrkeve Város Önkormányzata kezdeményezése megtárgyalása
natúrpark létrehozására
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenötödik napirendi pontot, Túrkeve Város
Önkormányzata kezdeményezését natúrpark létrehozásával kapcsolatosan.
A kiküldött anyagban foglaltak szerint javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a
Túrkeve Város Önkormányzata kezdeményezéséhez.
Nagyon jó kezdeményezésnek tartja, javasolja, hogy semmiképpen ne maradjanak ki belőle,
most ugyan még nem tudják, hogy milyen kötelezettséggel jár, de mindenképpen jónak tartja
a gondolatot.
Javasolja, hogy alpolgármester úr is kapjon ebben megszólítást, majd később feladatot, úgy
mint hobbiját szívesen művelő és a tájegységet jól ismerő túrás ember.
Egy jól összefoglalt felkérést kaptak, reméli, hogy a későbbiekben haszonélvezői tudnak
lenni.
Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község Önkormányzata csatlakozzon
a Túrkeve Város Önkormányzata által kezdeményezett Alsó-Berettyó Natúrpark
létrehozásához.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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60/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Túrkeve Város Önkormányzata kezdeményezése megtárgyalása natúrpark
létrehozására
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Túrkeve Város
Önkormányzata által kezdeményezett Alsó-Berettyó Natúrpark létrehozásához.
Felelős: Kláricz János polgármester
Harmati Gyula alpolgármester
Határidő: értelem szerint
16. napirendi pont: Vésztő Város Önkormányzata kezdeményezése megtárgyalása a
Sárréti Tájegységi Értéktár létrehozására
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenhatodik napirendi pontot, Vésztő Város
Önkormányzata kezdeményezését a Sárréti Tájegységi Értéktár létrehozására.
Vésztő Város Önkormányzata és a helyi értékekkel kapcsolatos közművelődési feladatokat
ellátó Sinka István Művelődési Központ, Népfőiskola és Városi Könyvtár kezdeményezi a
Sárréti Tájegységi Értéktár létrehozását, melyhez kérik Bucsa település képviselő-testületének
támogatását is.
Az értéktárak nyilvántartásba vételének folyamata zajlik most. Ha kisebb tájegységre vetítik
le, és ismerve vésztői kulturális szakemberek felkészültségét, mind földrajzi, mind
természettudományi szempontból tudják hogy mit jelent a Sárréti értékek feltárása, kutatása.
A megyei és a helyi értéktár között egy köztes értéktárat hoznának létre, egy tájegységi
értéktárat jelentene. Azt jelenti, hogy meghatározzák fogalmilag, illetve kijelölik helyszínileg,
elnevezik, nevén nevezik és alátámasztják, hogy azt helyi értékként szeretnék megőrizni és
fenntartani. Ezek lehetnek szellemiségi, gondolati síkon meglévő akár helyszínek, akár kézzel
fogható materiális dolgok is, tág fogalomban lévő dolgok.
Ezeknek az együttműködésekben való gondolkodásnak nagy szerepe van abban, hogy az új
európai uniós pályázati cikluson belül jelentős forrás lesz turisztikai fejlesztésekre, és nagyon
jó irányelv, hogy helyben azokat a tartós értékeket meghatározva, azokra építve lépjenek a
települések és fejlesztéseket hajtsanak végre.
Nagyon nagy vállalásra nem kell gondolni. Kulturális szempontból Vésztő kiemelkedő
munkát végez a térségben, értenek is hozzá és ügyesen végzik a munkát.
Megkérdezte van-e még kérdés a képviselők részéről?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Sárréti Tájegységi Értéktár létrehozásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
61/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Javaslat a Sárréti Tájegységi Értéktár létrehozására
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárréti Tájegységi Értéktár
létrehozását javasolja, a lehetséges jövőbeni céljait, tevékenységeit támogatja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Harmati Gyula alpolgármester
Határidő: értelem szerint
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17. napirendi pont: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenhetedik, a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodás módosítása jóváhagyása napirendet.
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsa Szeghalom Város
Önkormányzatának javaslatára, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának beleegyezésével
döntött a Társulás székhelyének módosításáról. A Társulási Megállapodás elfogadásához
szükséges a tagönkormányzatok Képviselő-testületei részérről annak minősített többséggel
elfogadott jóváhagyása, ezért kérem a Tisztelt képviselő-testületet a döntés meghozatalára.
A Társulási megállapodás további pontjain kizárólag technikai jellegű módosítások kerültek
elvégzésre, érdemi részében a Társulási Megállapodás nem változott. Kérem a Társulási
megállapodás módosítását jóváhagyni szíveskedjenek.
Szeghalom Város Önkormányzata polgármesterének alelnökségével Koncz Imre
Füzesgyarmat Város polgármestere elvállalta fél évre az elnöki mandátumot, de úgy alakul,
hogy továbbra is ő marad a társulás élén. Macsári polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy nem
kívánja a továbbiakban ellátni az elnökséget. Most a székhely áthelyezésével a napi rutin és
egyéb dolgok miatt fontos, mert az elnökséget adó település jegyzője vezeti a társulás
szervezetét. Ez most dr. Blága János jegyző úr vezetésével zajlik majd. Szeghalom most mint
lefinanszírozó vesz részt, most a székhely áthelyezéssel oda kerül a normatíva is ahol az
apparátus és az elnök is dolgozik. Eddig azért nem került át, mert volt rá esély, hogy
Szeghalom Város Önkormányzata polgármestere felvállalja az elnökséget, de végül nem
vállalta el.
Rendeződik a szociális ellátás normatívája, ez jó hír, egyre szűnik a szorítás, többlet
normatívák érkeztek, de van még mit pótolni a rendszeren belül.
Márki Tiborné képviselő: Ez a második év, amikor nem lebeg a fejük felett a
munkanélküliség, az elbocsátás, és pozitívan zárták az évet, és az állam megfinanszírozta a
minimál bérek emelkedését.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e kérdés a képviselők részéről?
Kérdés és hozzászólás nem volt, ezért szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
62/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának
jóváhagyása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvényének,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8795. §-ban foglalt rendelkezéseinek megfelelően elkészített Szeghalom Kistérség
Többcélú Társulás, Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. melléklete
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szerinti, annak egységes szerkezetű változatát jelen határozat második melléklete szerinti
tartalommal
jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntését küldje meg a
Társulás részére, továbbá felhatalmazza a Társulási Tanácsba delegált polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2020. augusztus 25.
Felelős: Kláricz János polgármester
18. napirendi pont: Kláricz János polgármester 2020. évi szabadsága ütemtervének
módosítása elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizennyolcadik napirendi pontot, a 2020. évi
szabadsága ütemtervének módosítását.
Dr. Nagy Éva jegyző: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János
polgármester 2020. évi szabadsága ütemtervét a 12/2020.(I.30.) KT határozattal fogadta el.
A polgármester úr tájékoztatja a testületet, hogy a 2020. júliusára ütemezett szabadságát
szeretné átkérni augusztus hónapra, illetve az augusztusára ütemezett szabadsága ezzel
változik, 2020. augusztus 24-31. helyett 2020. augusztus 10-19-ig szeretné igénybe venni, ami
8 nap. A maradék 2 nap szabadsággal a decemberi szabadságok száma nő.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosítást elfogadni, és a határozatot a módosított
időszakokkal meghozni szíveskedjenek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés?
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
63/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének módosítása
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervét a
12/2020.(I.30.) határozattal hagyta jóvá, jelen határozattal az alábbiak szerint módosítja.
Szabadság kezdete
Szabadság vége
2020.03.02.
2020.03.06.
2020.04.20.
2020.04.24.
2020.05.25.
2020.05.29.
2020.06.15.
2020.06.26.
2020.08.10.
2020.08.19.
2020.12.16.
2020.12.23.
Mindösszesen:
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
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Igénybe vett napok száma
5
5
5
10
8
6
39

19. napirendi pont: Önkormányzati önerő biztosítása a 2020. évi közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkilencedik napirendi pontot, az
önkormányzati saját erő biztosítását a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
igényléséhez.
A tavalyi évben is nyújtott be ilyen pályázatot az önkormányzat, a pályázat beadási határideje:
2020. augusztus 3. napja.
Harmati Gyula alpolgármester: A pályázat benyújtásához az önerő biztosításához képviselőtestületi döntés szükséges. Szakmai dolgok beszerzésére adnak támogatást.
Tavaly képtartókat, szekrényt, mobil fogasokat vásároltak. Idén pedig képtartó síneket
szeretnének vásárolni, mivel az épületben a legnagyobb probléma az, hogy minden falon van
nyílászáró, amit állandó kiállításra nem tudnak használni, ezért képtartó sínekkel oldják meg a
kiállítást. A gyufából készült néhai Borsi József hagyatékát pedig üvegszekrényekbe
szeretnék belehelyezni, és kiállítani.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
igényléséhez szükséges 150.000 Ft saját erő biztosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
64/2020.(VII.30.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzati saját erő biztosítása a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás igényléséhez
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a)
pontja alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére.
A pályázat kötelezően minimum 150.000 Ft.
A 150.000 Ft önerőt Bucsa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
módosított 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete Felhalmozási bevételek terhére
biztosítja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
20. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a bejelentések napirendi pontot.
Kérte a képviselőket tegyék meg bejelentéseiket.
Juhász Sándor képviselő: A légi szúnyogirtással kapcsolatosan szeretne kérdezni.
Kláricz János polgármester: A légi szúnyogirtást az önkormányzat a katasztrófavédelemtől
megrendelte.
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Márki Tiborné képviselő: Megkérdezte, hogy a földi szúnyoggyérítés csak füstöt jelent, vagy
abban vegyszer is van?
Kláricz János polgármester: A szárazföldi szúnyoggyérítés annyi vegyszert tartalmaz,
amennyi a szúnyogokra hatással van.
Földesi Györgyné képviselő: A bejelentések napirendi ponthoz szeretne hozzászólni.
A kamion parkolásával kapcsolatosan már a napirendek között szólt, megbeszélték.
A félbemaradt építkezésekkel kapcsolatosan az Árpád sori lakásokra szeretné felhívni a
figyelmet, hogy azokat rendbe kell tenni.
Kláricz János polgármester: Szeretné jelezni, hogy a Magyar Falvak programban lehetőség
van romos épületek önkormányzat általi megvásárlására. Erről szeretné a testületi tagokat
tájékoztatni.
Földesi Györgyné képviselő: A hozzászólásában ki fog térni a Magyar Falvak pályázati
lehetőségére.
Megkérdezte, hogy mennyi brikettet gyártottak azóta, hogy ezt elhatározták, és mennyi
mederelemet?
Megkérdezte, hogy mi a terv a Petőfi utcai épülettel, ahonnan Biró Endre a helytörténeti
múzeummal kiköltözött? Megkérdezte, hogy látta-e polgármester úr, hogy milyen építkezést
folytat Biró Endre?
Megkérdezte, hogy a bölcsőde építés közbeszerzés ki van-e már írva?
A Magyar Faluprogramra öt pályázati lehetőség van kiírva, igen rövid határidővel, javasolná,
hogy a kerékpárútra, és a temetőfejlesztésre nyújtson be az önkormányzat pályázatot.
A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjét több hónapja nem éri el a képviselő-testület.
A légi szúnyogirtást meg kell rendelni az önkormányzatnak, biztosan tudnak erről, ne
maradjanak le róla.
Megkérdezte, hogy a tanulók szállítási díját fizeti-e a KIK?
Kláricz János polgármester: Érvényben lévő vállalkozási szerződés van erről, de most nincs
szállítás, ebből piaci alapon bevétel kiesés van.
Földesi Györgyné képviselő: Rendezetlen a falukép, több a fű, a gaz, az E-ON-osok által
levágott gallyak még mindig ott vannak a vízműnél, nem szállították el időben a gallyakat,
megnőtt a fű alatta.
Márki Tiborné képviselő: Nagyon csúnyán vágták le a gallyakat.
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Földesi Györgyné képviselő: Szinte minden utcában még mindig ott vannak az E-ON által
levágott gallyak, ez így rendezetlen faluképet mutat. Három hónapja van a bolt sarkánál a
zöldhulladék, már benőtte a fű.
Megkérdezte, hogy mi épül a gyümölcsösben?
A Bocskai utcai szolgálati lakásoknál nagyon időszerű lenne nagyobb karbantartást végezni.
Füzesgyarmat felől érkezve a községbe nem szép képet mutat a gyümölcsös, és a másik
oldalon a Kossuth Lajos utca 2 szám alatti telek sem.
A szolgálati lakásoknál, például Polyák doktornőnél is idejét múlt már hátul a melléképület.
Ha nincs rá szükség, bontsák le, tartsák rendbe ezeket, sok közmunkás van.
Megkérdezte, hogy mennyi gabona termett a pedagógus földön?
Megkérdezte, hogy milyen munka folyik most a Vízműnél?
Hogyan alakult katolikus templom ügye?
Hogyan alakult a Polgárőrség szervezete?
A következő ülésre szeretné kérni, hogy a polgármester úr szíveskedjen írásban választ adni
ezekre a kérdésekre, az első napirendi pontban.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, a válaszokat a következő ülésen
fogja írásban megadni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való részvételét és az
ülést 16,00 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Fábiánné Szabó Erzsébet
jegyzőkönyvvezető
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