Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
773-33/2010. iktatószám
33. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án
(szerdán) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános a l a k u l ó üléséről.
Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Faluházi Sándor, Fenyődi Attila,
Harmati Gyula, Juhász Sándor, Serester Zoltán képviselők.
Meghívottak: Magyar László körjegyző
Lakosság részéről: 25 fő
Szalainé Milánkovics Éva, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet és a megjelenteket, hogy a Helyi Választási
Bizottság 2010. október 7-én megtartott ülésén a 34/2010.(10.07.) számú határozatával a
választás jogi eredményét megállapította, és a megválasztott polgármesternek és
képviselőknek a mandátumot kiosztotta, és a megbízó leveleket kiadta.
Ennél fogva a képviselő-testület alakuló ülésére sor kerülhet.
Átadta a szót a képviselő-testület korelnökének.
Dr. Serester Zoltán korelnök: Tisztelettel és szeretettel köszöntötte az alakuló ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy az alakuló ülésen valamennyi képviselő és polgármester
megjelent, az ülés határozatképes.
Indítványozta a képviselő-testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendeket az ülés
napirendi pontjaiként fogadják el.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1. A polgármester és a képviselők eskütétele
2. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Kláricz János polgármester
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Dr. Serester Zoltán korelnök
4. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kláricz János polgármester
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Kláricz János polgármester
6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kláricz János polgármester
7. A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kláricz János polgármester
8. Az SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása
Előadó: Kláricz János polgármester
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Dr. Serester Zoltán korelnök: Kérte a képviselő-testület tagjait, aki a napirendi pontokkal
egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjék szavazni.
Megállapította, hogy a napirendi pontokat a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta.
Dr. Serester Zoltán korelnök: Képviselő társai és a maga nevében megköszönte a
választópolgárok bizalmát. Valamennyiük nevében ígérte, hogy munkájukat igyekeznek a
legjobb tudásuk szerint a település javát szolgálva végezni.
Kérte a jelenlévőket, hallgassák meg a Himnuszt.
Himnusz
1. napirendi pont: A polgármester és a képviselők eskütétele
Dr. Serester Zoltán korelnök: Felkérte a Tisztelt megjelenteket, hogy mivel a megválasztott
polgármester és képviselők esküje következik, ezért az eskü idejére szíveskedjenek felállni.
Kérte a jelenlevő polgármester urat, hogy az előolvasott eskü szöveget szíveskedjen mondani.
„Én Kláricz János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bucsa község fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Serester Zoltán korelnök: Kérte a megválasztott önkormányzati képviselőket, hogy
szíveskedjenek az általa előolvasott eskü szövegét mondani.
„Én ……………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bucsa község fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!
Dr. Serester Zoltán korelnök: Megállapította, hogy a polgármester a képviselő-testület előtt,
valamint a települési önkormányzati képviselők az esküt letették.
Felkérte az esküt tevőket az eskü okmány aláírására.
A képviselők az esküokmányt aláírják.
2. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése
Dr. Serester Zoltán korelnök: A második napirendi pont a polgármesteri program ismertetése.
Felkérte Kláricz János polgármester urat, hogy ismertesse polgármesteri programját.
Kláricz János polgármester: Ismertette a polgármesteri programját.
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(Felolvasta és magyarázta a Polgármesteri Programot, amely a jegyzőkönyvhöz 1. sz.
mellékletként csatolva.)
Kérte képviselő-testület tagjai, hogy a polgármesteri programmal kapcsolatban tegyék fel
kérdéseiket, fogalmazzák meg javaslataikat.
A polgármesteri programmal kapcsolatosan kérdés és hozzászólás nem merült fel.
Harmati Gyula képviselő: Azzal a jelzéssel élt, hogy a polgármesteri eskü előolvasásakor az
eskü szövege helytelenül hangzott el, az előolvasó a Magyar Köztársaság helyett
Népköztársaságot mondott.
Kérte, hogy emiatt a Polgármester az esküjét ismételje meg.
Kláricz János polgármester megismételte (immár helyesen) a polgármesteri esküt.
„Én Kláricz János esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bucsa község fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van- valakinek a polgármesteri
Programmal kapcsolatosan kérdése,
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a
polgármesteri programmal egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjék szavazni.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás
nélkül a polgármesteri programot elfogadta.
134/2010.(10.13.) Képviselő-testületi határozat
Kláricz János polgármester Polgármesteri Programjának elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János polgármester
Polgármesteri Programját az e határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
Dr. Serester Zoltán korelnök: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a harmadik
napirendi pont Kláricz János polgármester illetményének és költségátalányának
megállapítása.
A polgármesterek illetményét és költség átalányát törvény szabályozza.
Az 1994. évi LXIV. törvény 4.§-a szerint az 1000 - 2999 lakos közötti településen a
polgármester illetménye a köztisztviselői illetményalap 8,5 – 11 közötti szorzószám
szorzataként összegszerűen állapítható meg.
Indítványozta a képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét a kettő között a 10-es
szorzószám figyelembe vételével állapítsák meg:
Illetményalap szorozva szorzószámmal, azaz 38.650 Ft x 10,0 = 386.500 Ft.
Az 1994. évi LXIV. törvény 18.§. (2) bekezdése szerint a polgármester költségátalánya a
polgármester tiszteletdíja 30 %-ának megfelelő összeg, azaz 115.950 Ft.
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Indítványozta a polgármester illetményének és költség átalányának az elmondottak szerinti
megállapítását.
Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy a tárggyal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket,
fogalmazzák meg javaslataikat.
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, és Kláricz
János polgármester havi illetményét bruttó 386.500 Ft-ban, azaz Háromszáznyolcvanhatezerötszáz forintban határozza meg, költségátalányát illetményének 30 %-ában állapítja meg,
azaz bruttó 115.950 Ft-ban, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással a polgármester illetményét és költségátalányát elfogadta.
135/2010.(10.13.) Képviselő-testületi határozat
Kláricz János főállású polgármester illetményének és költségátalányának
megállapításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1)-(2)
bekezdése figyelembevételével Kláricz János polgármester havi illetményét bruttó
386.500 Ft-ban, azaz Háromszáznyolcvanhatezer-ötszáz forintban határozza meg.
Költségátalányát illetményének 30 %-ában állapítja meg, azaz bruttó 115.950 Ft-ban.
A polgármesternek az illetménye és költségtérítése a megválasztásának időpontjától jár.
Határidő: folyamatos
Felelős: Magyar László körjegyző
Dr. Serester Zoltán korelnök: Felkérte Kláricz János polgármester urat, hogy vegye át az ülés
vezetését.
A polgármester átveszi az ülés vezetését.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a korelnök úr segítségét az ülés vezetésében, az
ülés vezetését átvette.
4. napirendi pont: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság tagjainak megválasztását, amely a Szervezeti és Működési Szabályzatban jelenleg
hatályosan szereplő egyetlen bizottság.
Indítványozta, hogy Juhász Sándor, Fenyődi Attila, és Biró Endre képviselők legyenek a
bizottság képviselő tagjai, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna pedig a bizottság nem
képviselő tagjai.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek a javaslattal kapcsolatosan kérdése,
hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja,
hogy Biró Endre, Fenyődi Attila, és Juhász Sándor képviselők legyenek a bizottság képviselő
tagjai, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna pedig a bizottság nem képviselő tagjai.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
136/2010.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról
Bucsa Község Önkormányzatának képviselő testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
tagjának:
1./ Biró Endre, Bucsa, Széchenyi u. 13. alatti lakos képviselő-testületi tagot,
2./ Fenyődi Attila, Bucsa, Árpád sor 4. szám alatti lakos képviselő-testületi tagot,
3./ Juhász Sándor, Bucsa, Szív u. 4/a. szám alatti lakos képviselő-testületi tagot,
4./ Fehér Lászlóné, Bucsa, Jókai u. 3. szám alatti lakos nem képviselő-testültei tagot,
5./ Janóné Lengyel Magdolna, Bucsa, Kossuth u. 67. szám alatti lakos nem képviselőtestületi tagot.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Felkérte a megválasztott bizottság tagjait, hogy maguk közül
válasszanak elnököt.
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a bizottság elnöke
csak települési önkormányzati képviselő lehet.
Szünetet rendelt el arra az időre, amíg a megválasztott Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnököt
választ.
Szünet
Kláricz János polgármester: A szünet után a polgármester bejelenti a képviselő-testületnek,
hogy a Pénzügyi ellenőrző Bizottság Juhász Sándor képviselő-testületi tagot választotta
elnöknek, tagjai: Biró Endre, Fenyődi Attila, Fehér Lászlóné, és Janóné Lengyel Magdolna.
5. napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, amely az
alpolgármester megválasztása, majd eskütétele.
Javaslatot tett az alpolgármester személyére, és Faluházi Sándor képviselő urat nevezte meg.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az alpolgármester megválasztása titkos
szavazással történik, olyan módon, hogy a képviselők egy erre elkészített papírlapra felírják a
nevet, és a legtöbb szavazatok kapó személy lesz az alpolgármester.
Elmondta, hogy az általa javasolt személytől eltérő nevet is fel lehet írni a szavazólapra.
A szavazólapokat az erre a célra elhelyezett urnába kell bedobni.
A szavazatokat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a jegyzőkönyvvezető és a jegyző úr számolja
össze, és tájékoztatja a polgármestert az eredményről, melyet a képviselő-testület
határozataként hirdet ki.
A szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendelt el.
Szünet
TITKOS SZAVAZÁS
A titkos szavazás jegyzőkönyve e jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
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Kláricz János polgármester: Bejelentette, hogy a titkos szavazás véget ért.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai, a jegyzőkönyvezető és a körjegyző a titkos szavazás
eredményét megszámolták, és kihirdetik, hogy a képviselő-testület 7 szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül alpolgármesternek megválasztotta Faluházi Sándort.
137/2010.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester megválasztásáról
Bucsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete alpolgármesternek Faluházi
Sándor, Bucsa, Béke u. 5. szám alatti lakos települési önkormányzati képviselőt
megválasztotta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Felkérte a megválasztott alpolgármestert, hogy esküjét a
képviselő-testület előtt tegye le:
Kérte, hogy az eskü szövegét a megválasztott alpolgármester mondja utána:
„Én Faluházi Sándor esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bucsa község
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!
Kláricz János polgármester: Kérte, hogy az esküokmányt az alpolgármester úr szíveskedjék
aláírni.
Gratulált Faluházi Sándornak alpolgármesterré választásához, és a Megbízó levelet átadta.
6. napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítását.
Elmondta, hogy a tárgyban írásos előterjesztés is készült, melyben a jogszabályi környezetet
bemutatta, javasolta, hogy a tiszteletdíj mértéke a 2/2010.(II.11.) számú a települési
képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló rendelete 1. §.
(1) bekezdés a.) pontja szerinti mértékű, azaz bruttó 35.000 Ft/hó legyen.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket,
javaslataikat, indítványaikat.
Megállapította, hogy miután más javaslat, indítvány nem érkezett, az előterjesztésnek
megfelelően szavazásra teheti fel a kérdést.
Kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért, hogy az alpolgármester tiszteletdíja a
2/2010.(II.11.) számú a települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról,
költségtérítéséről szóló rendelete 1.§. (1) bekezdés a.) pontja szerinti mértékű, azaz bruttó
35.000 Ft/hó összegben kerüljön megállapításra, kézfelemeléssel szavazzon.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással alpolgármester tiszteletdíját 35.000 Ft-ban állapította meg.
138/2010.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Faluházi Sándor alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Bucsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 4. §
(1) - (3) bekezdése figyelembevételével Faluházi Sándor társadalmi megbízatású
alpolgármester havi tiszteletdíját a 2/2010.(II.11.) számú a települési képviselők
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló rendelete 1. §. (1)
bekezdés a.) pontja szerint, azaz bruttó 35.000 Ft havi összegben határozza meg.
Az alpolgármesternek a tiszteletdíj a megválasztásának időpontjától jár.
Határidő: folyamatos
Felelős: Magyar László körjegyző
7. napirendi pont: A képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a képviselők és a
bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítását.
A tárgyban írásos előterjesztés készült, melyet indítványozott elfogadni. A képviselők
tiszteletdíját Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2010.(II.11.) számú a
települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló
rendelet 1. §. (1) bekezdés b.) pontja szerint, azaz bruttó 25.000 Ft havi összegben javasolta
megállapítani.
Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, véleménye, javaslata.
Megállapítom, hogy miután más javaslat, indítvány nem érkezett, szavazásra teszem fel a
határozati javaslatot.
Kérem a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselők és bizottsági
tagok megállapításáról szóló határozati javaslattal egyetért.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és a képviselők tiszteletdíját a hatályos rendelet
szerint jóváhagyta.
139/2010.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
Bucsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati képviselők,
bizottsági tagok és bizottsági elnökök tiszteletdíját a 2/2010.(II.11.) számú rendelet
rendelkezései szerint állapítja meg.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8.
napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára megbízás
adása
Kláricz János polgármester: Utolsó napirendi pontként indítványozta, hogy a most megalakult
új képviselő-testület vizsgálja felül a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
A felülvizsgálattal javasolta, hogy a képviselő-testület bízza meg Harmati Gyula, Biró Endre,
és Faluházi Sándor képviselőket, akik a következő testületi ülésre végezzék el a
felülvizsgálatot.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem érkezett, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal,
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatával megbízott képviselők
személyével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
140/2010.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára történő megbízás adásáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Harmati Gyula, Biró
Endre, és Faluházi Sándor önkormányzati képviselőket, hogy külön bizottságként
vizsgálják felül a többször módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési
Szabályzatot.
Felelős: A külön bizottság elnöke
Határidő: legközelebbi testületi ülés
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, arról, hogy Dr. Mile
Sándor részére az előző ciklus polgármesterének a törvényben biztosított 3 havi bérének
megfelelő végkielégítés kifizetését javasolja. A végkielégítés kifizetésének fedezetére Bucsa
Község Önkormányzata 2006 évben kötött Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítási
kötvényt, amelyet most javasol visszavásárolni. Az életbiztosítást az önkormányzat olyan
összegben kötötte, hogy az 6 havi végkielégítés kifizetését is fedezné, így az
önkormányzatnak marad megtakarítása.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal,
hogy az önkormányzat visszavásárolja az Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítási
kötvényt.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
141/2010.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítási kötvény visszavásárlásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006-2010 éves ciklusra Dr. Mile
Sándor polgármester végkielégítésének fedezetére megkötött Allianz Klasszikusok
Életbiztosítás visszavásárlásáról dönt.
Felhatalmazza Kláricz János polgármestert a visszavásárlással kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy a 2010-2014 éves ciklus végén a polgármester
részére kifizetendő végkielégítés fedezetére, és a polgármester életbiztosítására az
önkormányzat kössön biztosítást, melynek összege 3 havi végkielégítés kifizetését fedezze.
Erre az önkormányzat már kapott ajánlatot, igaz, 6 hónapra vonatkozóan tett az üzletkötő
ajánlatot, de kérte, hogy 3 hónapra vonatkozóan is kapjon ajánlatot az önkormányzat. A
biztosítási termék neve: Kincstári Megtakarítási Program polgármesteri végkielégítés
kifizetéséhez”. 377.302 Ft az éves részlet, a lejáratkor kifizetendő összeg: 1.350.000 Ft.
Javasolta tehát, hogy a képviselő-testület 3 hónapra szóló végkielégítés fedezetére szóló
életbiztosítást megkötésére adjon felhatalmazást a képviselő-testület.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal,
hogy Kláricz János polgármester részére Bucsa Község Önkormányzata „Kincstári
Megtakarítás Program polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez” című életbiztosítást kössön.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
142/2010.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kláricz János polgármester részére életbiztosítás megkötése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Kláricz János
polgármester részére „Kincstári Megtakarítás Program polgármesteri végkielégítés
kifizetéséhez” c. életbiztosítást köt.
Megbízza a körjegyzőt az életbiztosítás megkötésével kapcsolatos feladatok ellátásával.
Felelős: Kláricz János polgármester
Magyar László körjegyző
Határidő: értelem szerint
Magyar László körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a mai napon sor
került polgármesteri tisztség átadás-átvételére, ami rendben megtörtént. Hibát, hiányosságot
az átadás-átvétel során az átvevő bizottság nem talált. A képviselő-testület a mai napon esküt
tett, és megalakult, tehát jogszerűen működik.
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megkérte a jelenlévőket az
alakuló ülés zárásaként hallgassák meg a Szózatot.
Szózat
Kláricz János polgármester: A Szózat meghallgatását követően az alakuló ülést 16,30 órakor
bezárta.
Kmf.
Kláricz János
polgármester

Magyar László
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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1.

SZ. MELLÉKLET

2010-2014 POLGÁRMESTERI PROGRAM
A KÖZHANGULAT HELYREÁLLÍTÁSA: A közhangulatot befolyásoló eseményeket
a lehető legrövidebb idő alatt rendezni kell maximálisan a község, a közösség
érdekeit szem előtt tartva! Gondolok itt elsősorban a BUCSA-ÉP Kft. körül
kialakult évek óta tartó bizonytalan helyzetre, a 2010. augusztus 16-i özönvíz
miatt átélt nehézségekre, vagy például a 2006. évi belvízpénzek kérdéskörére.
Meg kell állítani a további széthúzást településünkön!!! Úgy gondolom, hogy,
reális elképzelésekre és ezirányú vezetésre talán most van a legnagyobb
szükség. A közösség érdekeit az egyéni érdekek elé kell helyezni!!! A
közszolgáltatásokat újból a KÖZ SZOLGÁLATÁBA kell állítani!
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT: Tény, hogy a 86/2009. (IV.10.) korm.
rendeletben, amely a szennyvízhálózatokkal kapcsolatos vállalásokat,
irányelveket tartalmazza, 2015. december 31-ig vállalt Bucsa településre
kötelezettséget az épp aktuális kormány. Tény, hogy Önerőből
kivitelezhetetlen! A településen élők terhelhetősége nem ad optimizmusra
okot a lakossági hozzájárulások terén, mint ahogy az önkormányzat anyagi
leterheltsége sem. Így csak minél magasabb kormányzati támogatás esetén
jöhet szóba, hogy pályázhatunk. 5% sajáterő esetén is megközelítőleg 100
millió forintról beszélünk. Remélem átlátható képet adtam arról, hogy minél
alacsonyabb hozzájárulást csak a kormányzat által vállalt határidő közelében
fogunk elérni, amikor már nem csak számunkra égető szennyvízhálózatunk
kivitelezése. Mindezek ellenére azon leszek, hogy minél hamarabb vállalható
legyen a településszintű hálózat-kivitelezés. Ami nagyon fontos, hogy addig is
helyben tudjuk a szennyvízkezelést megoldani.
MUNKAHELYTEREMTÉS: A közmunka program kormányzati kezdeményezés. A
mindenkori vezetőnek KÖTELESSÉGE a programot lehetőségeinkhez mérten
kihasználni! A csökkent munkaképességűek foglalkoztatása kormányzati
támogatással elérhető és kitűzött cél (lásd: Ösvény Alapítvány, Füzesgyarmat).
Nagy szükségét látom egy bentlakásos idősek otthonának, mely egyben
munkahelyeket is teremt. A közmunka és közcélú foglalkoztatásban egy
pályázatíró csapat megszervezése és szakmai vezetése elengedhetetlen lenne.
Nekik elsődleges feladatává válna, hogy a település minden szegmenséből
(vállalkozók, civilek, egyesületek, őstermelők, magánszemélyek, egyházak stb.)
érkező ötleteket felszínen tartsák, és lehetőségeikhez mérten a pályázatok
benyújtásától az elszámolásig segítsék azt.
OKTATÁS: Nagyon fontos az oktatási intézmények stabil működésének
biztosítása. Az önkormányzat és az intézményei közti kommunikációt erősíteni
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kell, mely biztosabb működést eredményez. A megváltozott finanszírozást
hatékonyabban kell támogatni! A művészeti iskola további működését
fontosnak tartom. A gyermekeink fejlődését, életre való felkészítését célzó
programok megvalósítását szorgalmazom. A lehetőségekhez mérten
beiskolázási támogatással segíteném a tanév eleje miatt anyagilag megterhelt
szülőket, amennyiben ezt a kezdeményezést a képviselő testület tagjai is
támogatnák.
SPORT: A közösséget kovácsoló szerepére talán most van a legnagyobb
szükség! Lássuk, mit is tehetnénk ezen a területen! A nagypályás futball
visszaállítása nemes célkitűzés. A Csali Horgászegyesület megkaphatná a
„Jóléti Horgásztó” üzemeltetési jogait, ha igényli azt. Pályázat útján
elérhetőnek bizonyulhat egy kisebb sportcsarnok létesítése a volt moziterem
helyén. A diáksport, a küzdősportok, az asztalitenisz, tehát a jelenleg is működő
sporttevékenységek további támogatása nélkülözhetetlen, valamint az újak
ösztönzése fontos feladat. Az igények felmérését követően a sporthorgászat, a
teke, a darts, a kosárlabda, a kézilabda stb., mind elképzelhető lenne egy
települési szinten működő Bucsai Sportegyesületben.
MŰVELŐDÉS, KULTÚRA: A Községi Könyvtárunkat integrálni kellene a Közösségi
Ház épületébe, így biztosítani lehetne a költségtakarékos üzemeltetést,
valamint az egész éves nyitvatartási. Költséghatékony módon minden
korosztály számára kikapcsolódási lehetőséget kell biztosítani!!! Kreatív
ötletekkel nem minden esetben pénzkérdés a szórakozást nyújtó programok
megszervezése, mint pl. egy filmklub, eMagyarország pont, konditerem,
fórumok ill. ötletbörzék, beszélgető körök beindítása, az idősebb korosztály
bevonása a közéletbe stb., és mindez persze KORHATÁR NÉLKÜL, hiszen
nagyon hasznos tagjai kis falunknak mind a fiatal, mind az idősebb emberek!!!
Az utak, járdák, belvízárkok, a temető rendbetétele elengedhetetlen feladat a
jövőben! Elsődleges pályázati cél kell, hogy legyen, de addig is meg kell tenni
ezen a fejlesztési területen mindent, ami az erőnkből telik!
Készült: Bucsa, 2010. Október 28.
Kláricz János
Bucsa Község Polgármestere
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Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520

2. sz. melléklet

JEGYZŐKÖNYV
alpolgármester választás titkos szavazásról
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 13-án
(szerdán) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános a l a k u l ó üléséről, az
alpolgármester megválasztásának titkos szavazásáról.
Az ülés helye: Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Faluházi Sándor, Fenyődi Attila,
Harmati Gyula, Juhász Sándor, Serester Zoltán képviselők.
Meghívottak: Magyar László körjegyző
Kláricz János polgármester alpolgármester személyére tett javaslatot, Faluházi Sándor
képviselő személyében.
Elmondta, hogy az alpolgármester személyére titkos szavazással lehet szavazni.
Magyar László körjegyző: Felkérte a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait, Juhász Sándort,
Biró Endrét, Fenyődi Attilát, Komroczkiné Nagy Edit jegyzőkönyvvezetőt, hogy a titkos
szavazás lebonyolításában vegyenek részt.
Elmondta, hogy minden képviselő kap egy üres papírlapot, amelyre fel kell írnia az általa
alpolgármesternek javasolt személy nevét.
A szavazócédulát az előzőleg megvizsgált, tartalmilag üres, majd lezárt és lepecsételt
elkészített urnába kell dobni.
A szavazás eredményét a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság számlálással állapítja meg.
SZAVAZÁS
A szavazás módja titkos.
A szavazáson megjelentek száma: 7 fő képviselő
A szavazást zárását követően az urnában talált szavazólapok száma 7 db.
Eredmény:
Faluházi Sándor 7 szavazat
Érvénytelen szavazat nincs.
Magyar László körjegyző: Kihirdette, hogy 7 szavazattal az alpolgármester: Faluházi Sándor.
Kláricz János polgármester: A titkos szavazást bezárta.
kmf.
Juhász Sándor
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
elnöke

Magyar László
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvezető
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