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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-32/2014. iktatószám 

32. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én 

(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről 
 

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

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

Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort   

 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat amelyek a következők:  

          

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előzetes koncepció elveinek 

megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

4./ Javaslat Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi átmenetei gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotására  

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ A Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról készített szabályzat elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

6./ A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Támogatási kérelme elbírálása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 
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7./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésével 

kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

8./ A könyvvizsgálói feladatok további igénybevételéről döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

9./ Belső ellenőrzési feladatok elvégzésre felkért ajánlattevőkről döntés 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

10./ Döntés a háziorvosi körzetekről szóló 4/2005.(II.26.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ A Számviteli politika szabályzat elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

    Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

12./ Az alpolgármestert megillető tiszteletdíjról szóló 63/2014.(X.20.) Képviselő-testületi 

határozat kiegészítése   

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

13./ Egyebek 

     

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, 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 pontot elfogadta.  

    

1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

   

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

határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő-testület aktualizálta és elfogadta az 

önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. Elfogadta a KEOP beruházással kapcsolatosan a 

közbeszerzési eljárások során tevékenykedő Bíráló Bizottság tagjait, valamint meghozta 

döntését a szennyvízberuházással kapcsolatosan a szennyvíztisztító új közbeszerzési kiírására. 

A közbeszerzési kiírás megtörtént, a hirdetményt a 25381/2014. számon rögzítették. 

Az ajánlatok bontására 2015. január 5-én kerülhet sor. 

Az önkormányzat továbbította a testület döntését a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 

részére a megítélt 100.000 Ft-tos támogatásról. A támogatás jogcíme változni fog, de nem 

szükséges új döntés, polgármesteri hatáskörben fogja a támogatást folyósíttatni. 

 

Az önkormányzat tájékoztatta a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást arról, hogy a 

testület a Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta.  
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Megválaszolásra került a Békés Megyei Kormányhivatal információkérés tárgyú levele a 

Bucsa Község Önkormányzata és a BUCSA-ÉP Kft kommunális szilárd hulladék 

közszolgáltatási szerződése kapcsán. 

A KÖZÉP-BÉKÉSI Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásba történő 

delegálásról szóló döntés megküldésre került. 

A BUCSA-ÉP Kft részére a testületi döntés értelmében az önkormányzat átadta a működési 

célú pénzeszközt. A megállapodás megkötése folyamatban van. 

Amennyiben előrelépés történik, tájékoztatja a testületet. 

A folyékony hulladék szállítással kapcsolatos normatív alapú állami támogatás elszámolása 

most van folyamatban, ez 100.- Ft/m3, az igényelt mennyiséget le tudta fedni a kft. A jövő 

évben kicsit optimistábban fog az önkormányzat igényelni.   

Kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázat elbírálásáról érkezett döntés közel 5,4 millió 

Ft összegben. Az ebr42 rendszerben le kellett rögzíteni, hogy hol lesznek elhelyezve a 

kamerák. 

Megszüntetésre került a hamvak elszórására kijelölt hely. Az önkormányzat tartja magát a 

megbeszéltekhez. 

Több mint 6,6 millió forint működési célú támogatásban részesült az önkormányzat, ennek 

egy része szabadon használható fel. Azon számlák kiegyenlítésére fogják felhasználni, 

amelyek az étkezéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazzák. 

Lehet még benyújtani ilyen MÜKI pályázatot, ezért a BUCSA-ÉP Kft részére nyújtott 

támogatást fogják megjelölni a pályázat benyújtása irányába. 

 

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

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Petőfi utca végi probléma megoldására 

mikor kerül sor? 

 

Kláricz János polgármester: A jövő évi költségvetés tárgyalásakor lesz téma, felmérés után, a 

költségek forrásának biztosítása mellett fogják betervezni a kivitelezést, a probléma 

megoldását. 

Több kérdés és hozzászólás nem volt, így kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   83/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

  

2. napirendi pont: Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

háromnegyedéves gazdálkodásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatót Bucsa 

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról. 

A Gazdasági Bizottság a tárgyalta az önkormányzat 2014. évi háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót. 
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Mint ahogy az írásban kiadott előterjesztés és a táblázatok is tájékoztatják a képviselőket, a 

költségvetés a háromnegyedévben arányos gazdálkodást mutat. 

 

A kérdéseket és hozzászólásokat a Gazdasági Bizottsági ülésen részletesen kifejtették, 

megválaszolták. 

 

A háromnegyedéves beszámoló elkészítése ugyan nem kötelező, de mégis mindenki jobbnak 

látja, hogy az új testület már most képet kap az önkormányzat gazdálkodásáról. 

 

Megkérdezte a jelenlévőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

84/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

 Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 

háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

 

  

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előzetes 

koncepció elveinek megtárgyalása 

  

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

Önkormányzata 2015. évi költségvetés előzetes koncepció elveinek megtárgyalását.  

Az óvoda esetében is megtárgyalták, és közös álláspontra jutottak. 

A koncepció előzetes elveivel a Gazdasági Bizottsági tagok is egyetértettek. 

Megemlíti már most, hogy a tervezéskor is kerüljön előtérbe az előbb említett Petőfi utcai 

nagyárok javítása. 

 

Már a Társulási Tanácsi ülésen is végigtárgyalták a koncepciót, kitérve itt-ott az 

önkormányzat gazdálkodására is.  

A január hónap biztosan munkával fog eltelni, hiszen nem volt még olyan költségvetés, ami 

ne okozott volna fejtörést. Ne érjen senkit váratlanul az, hogy a költségvetés elfogadásakor 

nem fog attól megijedni, hogy több milliós hiánnyal fogadja el a testület a költségvetést, 

hiszen vannak olyan lehetőségek, amelyekkel tudnak többletforrást bevonni. 

Ugyanakkor olyan koncepcióval is kell rendelkezni, hogy ha nem tudnák az egyéb forrásokat 

bevonni, akkor is működőképes legyen az önkormányzat.  

Pl. konkrét példával elmondja, hogy a közfoglalkoztatási programba 150 fő van bevonva, és 

kormányelvárás lesz ennek a bővítése. Most van a minisztérium előtt az a kérelme az 

önkormányzatnak, amelyben 15.000.000 Ft-ot igényeltek egy 200 m
2
-es melegedő helyiség, 

raktár, egy műhelyhelyiség, és egyéb kiszolgáló helyiség megépítésére. Teljesen újjáépülne az 

udvaron az épületsor. Ennek a munkának a kivitelezése egész évben ellátná munkával a 

közfoglalkoztatottakat. Jelezte a Munkaügyi Központ felé, hogy az igényelhető 
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anyagszükséglete minimális lesz az önkormányzatnak, csak üzemanyag, de az bőségesen, 

illetve minimális kéziszerszám. Amit lehet be fognak építeni zúzottkőbe, ezer köbméter feletti 

mennyiséget is be tudnak tervezni jövőre, ha a ráták maradnak.  

A szennyvízberuházás előrehaladtával az lesz a legnagyobb feladata az önkormányzatnak, 

hogy az utak járhatóságához hozzájáruljanak. Nem fognak tudni minden makadámutat 

teljesen helyreállítani, hiszen a pályázat csak nyomvonalas helyreállítást ír elő. 

Azonban úgy gondolja, hogy a nyomvonalas helyreállításkor a makadám utak teljes mértékű 

helyreálltására kötne az önkormányzat külön megbízási szerződést, hiszen a géppark, a 

szaktudás jelen lenne az adott időben, az adott helyen.  

A pénzügyes kollega már január hónapban rendelkezésre állítja költségvetést tervezetét, 

annak elfogadását nem egy körben, és első ülésre gondolja, hanem akár két körben is, ehhez 

kéri a testület hozzájárulását. A napirendi pont szerint a koncepció elveinek elfogadását kéri. 

 

Megkérdezte a jelenlévőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

előzetes koncepció elveit elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

85/2014. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés előzetes koncepció elveinek 

megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2015. évi költségvetési koncepcióra 

vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja.  

A Képviselő testület megbízza a polgármester és a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési 

rendelettervezet előkészítéséhez kezdje meg a szükséges egyeztetéseket a költségvetési 

koncepciós elvek alapján, amely konkrét feladatokra, tevékenységekre lebontva tartalmazza a 

működést és a fejlesztési célokat. 

Felelősök: 

Kláricz János polgármester   

Dr. Nagy Éva jegyző  

Gazdasági Bizottság elnöke,  

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző,  

Határidő: a 2015. évi rendelettervezet benyújtásának időpontja 

 

 

4. napirendi pont: Javaslat Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi átmeneti 

gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a 2015. évi átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendelet megalkotását.  

Amíg nincs az önkormányzatnak elfogadott költségvetése, addig az átmeneti időszakban, 

átmeneti gazdálkodást kell folytatni, amihez az előző év adja az alapot, ehhez szükséges 

meghozni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Az év első hónapjában még nem rendelkezik az 

önkormányzat költségvetéssel és ebben az időszakban a 2015. évi évkezdet átmeneti 

gazdálkodásáról alkot a testület rendeletet. A most folyamatban lévő szennyvízberuházás is 

szükségessé teszi azt, hogy a kifizetések megtörténjenek, és rendben haladjon előre a 
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pályázat. 

 

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

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2015. évi 

évkezdet átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen lévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete 

 

A 2015. évkezdet átmeneti gazdálkodásáról 

  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

  

1. § 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2015. 

január 1-től a 2015. évi önkormányzati költségvetés elfogadásáig – az önkormányzat és az 

intézményei útján – a bevételeket folytatólagosan beszedje, és a kiadásokat teljesítse.  

  

2. § 

  

(1) Az átmeneti időszakban a község önállóan gazdálkodó és működő intézményei 

finanszírozását, ideértve a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatali és a Bucsa és Kertészsziget 

Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása gazdálkodást is 

havonta, 2014. évi működési célú kiadások eredeti előirányzatának 80 %-a alapján rendezze. 

 

(2) Az átmeneti időszakban a folyamatban lévő beruházásokkal és rekonstrukciókkal 

kapcsolatos fizetési kötelezettségeket a korábbi testületi döntésben vállalt kötelezettség 

alapján rendezze.  

  

3.  § 

(1) E rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.   

(2) E rendelet a 2015. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 

veszti.  

  

Bucsa, 2014. december 11. 

 

 

Kláricz János      Dr. Nagy Éva  

polgármester             jegyző  

 

Záradék:  

A rendeletet 2014. december 12-én kihirdettem.  
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Bucsa, 2014. december 12. 

Dr. Nagy Éva   

       jegyző 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő –  testületének  az önkormányzat 2015. évkezdet 

átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelethez.  

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a  szerint  a  jogszabályok  előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:  

  

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A rendeletnek társadalmi hatása nincs, a 2015. évi költségvetés elfogadásáig tartalmaz 

rendelkezéseket a bevételek és kiadások teljesítésére vonatkozóan.  

  

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei:  

A rendeletnek egészségi következményei nincsenek.  

  

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:  

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása többlet adminisztrációt 

jelent, de a költségvetés módosításához szükséges humán erőforrás adminisztratív 

állományrendelkezésre áll.  

  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A rendelet megalkotása szükséges ahhoz, hogy a 2015. évi működés és a kötelezettséggel 

vállalt folyamatban lévő fejlesztések zavartalanul folytatódjanak.   

  

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek:   

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak.   

  

Indokolás:  

  

Az átmeneti időszakban a 2014. évről áthúzódó önkormányzati és intézményi írásban foglalt 

kötelezettségek teljesíthetőek.   

  

Bucsa, 2014. december 11.  

        Dr. Nagy Éva 

            jegyző 

  

 

5 . napirendi pont:  A Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról készített 

szabályzat elfogadásáról 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a civil szervezetek 

önkormányzati támogatásról készítet szabályzat elfogadását.  
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Dr. Nagy Éva jegyző: Ennek a napirendi pontnak az előzménye a mai ülésen is fel fog 

merülni, illetve az elmúlt ülésen is tárgyalták, ez pedig a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtása napirendben hangzott el. 

 

Jelen előterjesztés célja a jogszabályi környezethez igazodó, a civil szervezetek támogatására 

vonatkozó eljárásrend kialakítása. Ez a terület helyi szinten eddig nem volt szabályozva. 

 

Juhász Sándor képviselő: Jónak tartja a szabályzat megalkotását. 

 

Kláricz János polgármester: Régóta nincs ilyen támogatás, talán 2006 év óta. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

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

szavazni, aki elfogadja a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatot. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

86/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

A Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról készített szabályzat  

elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának Civil 

Szervezetek Önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatát jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

  Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

  

6 . napirendi pont: A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Támogatási kérelme 

elbírálása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Körös-Sárréti 

Vidékfejlesztési Egyesület támogatási kérelmét.  

A testület döntött már egy 100.000 Ft-os támogatási összegről, ott már említette, hogy lesz 

még és de felmerült az egyesület részéről egy 162.000 Ft-os összeg.  

Ez az egyesület a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül finanszírozott szervezet, hogyan 

merülhet fel olyan költség, amit nem tudnak elszámolni. Ezek a kamat kiadás költségei.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyesület év végi közgyűlésén kapott információt arról, 

hogy milyen területeken, milyen összegek együttes számításából lett Bucsa Község 

Önkormányzatának a 162.000 Ft-os az egyesülettől érkező támogatási összeg kérelem. 

 

A pénzügyes kollega egyeztetett a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtott 

támogatással kapcsolatosan, és javasolja, hogy a 76/2014.(XI.27.) Kt határozatban foglalt 

100.000 Ft támogatás jogcímét változtassák meg tagi befizetésre, valamint az Egyesület jelen 

kérelmét a 2014. évi költségvetés terhére nem javasolja támogatni, azonban a következő évi 

költségvetésbe, ha a testület úgy dönt, javasolja betervezni. 

 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Egyesület közgyűlésén egy táblázat keretében kapott 

tájékoztatást minden tag arról, hogy milyen támogatások érkeztek az önkormányzatokhoz, 

illetve a településekhez. Érdekesség, hogy Bucsa községben egy vállalkozó kapott a tavalyi 

évben 40 millió forint támogatást, azonban nem használta fel.  
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A pályázati összegek felhasználása határidőhöz van kötve, elszámolása komoly szabályokhoz 

igazodik. 

A táblázatban foglalt adatok reális költségek, a képviselők részére rendelkezésre bocsátja. 

Az egyesület kétszer 250 ezer forinttal támogatta az önkormányzatot rendezvénye 

lebonyolításában is. 

Javasolja a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület részére a kérelemben foglalt 162.000 Ft 

támogatás megítélését, úgy, hogy a 76/2014.(XI.27.) Kt határozatban foglalt támogatás 

jogcímét javasolja megváltoztatni tagi befizetésre, valamint jelen kérelmet a 2014. évi 

költségvetés terhére nem javasolja támogatni, azonban a következő évben javasolja betervezi 

költségvetésébe. 

 

Megkérdezte a képviselőket egyetértenek-e? 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek. 

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

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

szavazni, aki elfogadja a 76/2014.(XI.27.) Kt határozatban foglalt 100.000 Ft-os támogatás 

jogcímét megváltoztatni tagi befizetésre, valamint a Körös Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 

jelen kérelmét a 2014. évi költségvetés terhére nem támogatja, azonban a következő évben 

betervezi költségvetésébe. 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

87/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Támogatási kérelme elbírálása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-Sárréti 

Vidékfejlesztési Egyesület részére az idei évben a 76/2014.(XI.27.) Kt határozatban 

foglalt 100.000 Ft-os támogatás jogcímét megváltoztatja tagi befizetésre, valamint jelen 

162.000 Ft-os kérelmét a 2014. évi költségvetés terhére nem támogatja, azonban a 

következő évben betervezi költségvetésébe. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

7. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret 

szerződése megkötésével kapcsolatosan 

 

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

Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésével kapcsolatosan. 

 

Az elmúlt hetekben egyeztettek a pénzügyes kollegákkal a KEOP pályázatban szereplő 

számlák kifizetéséről, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatos januári-februári 

kifizetésekről.  

A pénzintézet felé már jelezte, hogy áfa visszaigénylése lesz az önkormányzatnak, ezt január 

20-ig tudják elindítani, és ennek összege közel 7 millió forint. Azonban ehhez a forráshoz kb. 

75 nap, mire az önkormányzat hozzájut, ha nem lesz ellenőrzés a NAV részéről. 

 

A KEOP-os pályázat előrehaladása is megkívánja, és nem a kivitelezés miatt, hanem a 

projektmenedzsment, a mérnökszerződés, a DÉLVÍZ Zrt tanulmányának számlája irányába az 

áfá-t kell az önkormányzatnak kifizetni. Azonban ez az összeg is gondot jelenthet több 

hónapra, így ezt csak úgy tudják biztosítani, ha a folyószámla keretet 20 millió forintban 

állapítanák meg. Bár maga az önkormányzat működés nem indokolná a hitelkeret szerződés 

megkötését, azonban meg tudnák gyorsítani a KEOP-os számlák kifizetését, és nem 
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halasztódnának, az áfá-t is vissza tudnák igényelni. 

Javasolja, hogy 2015. június 30-ig 20.000.000 Ft összegre kössön az önkormányzat 

folyószámla hitelkeret szerződést. Ezt az időszakot követően a testület újratárgyalja, 

felülvizsgálja, meg lesz a kontrol.  

 

Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e? 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek. 

 

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

hitelkeret szerződés megkötését 20.000.000 Ft összegre, 2015. június 30. napjáig. 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésével 

kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

feladatok ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében hozzájárul, 

hogy a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltségétől 20 millió Ft 

folyószámlahitel kerüljön igénybevételre, 2015. június 30. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés 

megkötésére. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a 

futamidő alatt a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.  

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

 

  

8. napirendi pont: A könyvvizsgálói feladatok további igénybevételéről döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a könyvvizsgálói 

feladatok további igénybevételéről szóló döntés meghozatalát.  

 

Jelenleg a könyvvizsgálati feladatok ellátása havi nettó 55.000,- Ft + Áfa, éves szinten ez 

bruttó 838.200,- Ft-ot jelent a költségvetésünkben.  

A pénzügyes kollegával egyeztetve tájékoztatja a testület tagjait, hogy a kötelező 

könyvvizsgálati kötelezettség 2012. december 31-ei határnappal megszűnt. A határozati 

javaslat arra vonatkozik, hogy a jelenleg hatályban lévő megbízási szerződést 2014. december 

31 nappal a Képviselő-testület felmondja.  

Amennyiben a jövőben is igényt tartanának a könyvvizsgálati feladat ellátására akkor nincs 

teendő.   

  

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A konszolidációnak köszönhetően az állam az 

önkormányzatokat úgymond hitelmentesítette, a könyvvizsgálói kötelezettséget azért testálták 

az önkormányzatra, mert adósságaik voltak.  

Ha az év végi zárszámadás auditálására külön megbízási szerződést kötnek, az lehet egyszeri 

eseti megbízás, annak nincs akadálya. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A könyvvizsgáló az eszközök és források egyezőségét állapítja 
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meg, de gyakorlati munkát nem végez. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás? 

Javasolja a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó Dr. Kalász Imre bejegyzett könyvvizsgáló 

és igazságügyi könyvszakértővel kötött megbízási szerződés 2014. december 31. hatállyal 

történő felmondását. 

A képviselők egyetértettek. 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés 

2014. december 31. hatállyal történő felmondásával egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

  

89/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

 A könyvvizsgálói feladatok további igénybevételéről döntés meghozatala 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és 

Dr. Kalász Imre bejegyzett könyvvizsgáló és igazságügyi könyvszakértő – 4027 

Debrecen, Böszörményi út 47. I/5. sz. - között 2002. március 1-jén létrejött megbízási 

szerződését 2014. december 31. hatállyal felmondja.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről Dr. Kalász 

Imre könyvvizsgálót értesítse.   

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

 

9 . napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok elvégzésre felkért ajánlattevőkről döntés 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére felkért 

ajánlattevőkről szóló döntés napirendet. 

Ezt a napirendet módosítani szükséges annyiban, hogy el kell fogadni a 2015. évi belső 

ellenőrzési tervet is.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A CS.A.CS. Kft-vel meglévő szerződés alapján a kft-nek még feladata 

volt a 2015. évi belső ellenőrzési terv elkészítése is, amelyet a testület a 2014. november 27-ei 

ülésen már tárgyalt, abban változtatás nincs. Döntés azonban nem született, mert az 

ellenőrzési területekre egy ajánlat lett bekérve. Ugyanakkor az ellenőrzésre fordított 

munkanapok számát, és a díjat is sokallták a képviselők. 

Az ellenőrzés tárgyai a kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása, alátámasztó 

dokumentumainak, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülésének 

vizsgálata, a másik terület pedig a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak való megfelelőség ellenőrzése. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, vagy hozzászólás?  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2015. évi belső ellenőrzési tervet.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   90/2014. (XII.11.) Képviselő-testületi határozata 

Döntés a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervet az 

alábbiakban fogadja el: 

Az ellenőrzés tárgya: Kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása, alátámasztó 

dokumentumainak, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak 

érvényesülésének vizsgálata 

Ellenőri kapacitás, munkanap: 4 munkanap 

Az ellenőrzés tárgya: A 2014. évi gazdálkodás vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

való megfelelőség ellenőrzése 

Ellenőri kapacitás: 8 munkanap 

Összeg, nettó: 252.000 Ft + áfa  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Az elmúlt ülésen szóban abban állapodtak meg, hogy három 

ajánlatot kér be az önkormányzat.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Javasolja, hogy a következő céget kérjék fel: CS.A.CS 

Könyvvizsgáló és Informatika Kft-t, (5600 a Békéscsaba Mogyoró u. 22.), Gyurkóné Bondár 

Annát, (5672 Murony Kőrösi Csoma S. u. 22.), a Menyhért és Társa Kft-t (5600 Békéscsaba, 

Andrássy u. 35 1.e. 11 a.). 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy egyetértenek-e a cégekkel?  

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére felkért ajánlattevőket. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 

91/2014. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

Belső ellenőrzési feladatok elvégzésre felkért ajánlattevőkről döntés 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évre vonatkozó 

belső ellenőrzési terv elvégzésére az alábbi cégeket/magánszemélyeket kéri fel. 

 CS.A.CS Könyvvizsgáló és Informatika Kft. 

5600 Békéscsaba Mogyoró u. 22. 

 Gyurkóné Bondár Anna  

Murony Kőrösi Csoma S. u. 22 

 Menyhért és Társa Kft.  

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 35 1. e. 11 a. 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint 

járjon el.  

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

 

Kláricz János polgármester: Időközben beérkeztek az ajánlatok.  

Az ajánlattevők a felkérésnek eleget tettek, ajánlataik érvényesek. 
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki belső 

ellenőrzési feladatok elvégzésére beérkezett ajánlatokat érvényesnek fogadja el. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

92/2014. (XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

Belső ellenőrzési feladatok elvégzésre beérkezett ajánlatok elbírálása 

Bucsa Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére beérkezett 

ajánlatokat érvényesként fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy ismerjék meg a beérkezett ajánlatokat.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ha a képviselők a most megkapott ajánlatokat kellőképpen megismerik, 

célszerű a mai ülésen határozatot hozni ebben a témában. 

 

Kláricz János polgármester: Mind a szakmai együttműködésre, mind az ár megjelölése miatt 

is, javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot fogadják el, azaz a CS.A.CS. Kft ajánlatát, amely 

252.000 Ft+ áfa. Az előző ajánlathoz képest megtakarítás történt, ami mindenképpen jelentős. 

A Kft tehát csökkentette mind a munkanapok számát, mind a feladat elvégzéséért. 

Megköszöni a pénzügyes kollegának, hogy az ajánlatokat bekérte. 

Meg tudják kötni a megállapodást, és be tudják tervezni a következő évi költségvetési 

kiadások közé a költségeket.  

 

Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e? 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a CS.A.CS. Könyvvizsgáló és Informatikai Kft-t (5600 

Békéscsaba Mogyoró u. 22.) a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   93/2014. (XII.11.) Képviselő-testületi határozata 

Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására 

megkötendő Megbízási Szerződésről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési 

feladatainak ellátására a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft-vel köt 

Megbízási Szerződést, 242.000 Ft + áfa összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására.  

Utasítja a pénzügyi ügyintézőt, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletben a kiadás 

betervezésre kerüljön. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő: azonnal 

 

  

10. napirendi pont: Döntés a háziorvosi körzetekről szóló 4/2005.(II.26.) számú 
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önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a döntést a háziorvosi 

körzetekről szóló 4/2005.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy korábbi testületi ülésen döntött, hogy 

az I. számú háziorvosi körzet működtetését visszaveszi az önkormányzat, mivel Dr. Serester 

Zoltán bejelentette, hogy 2015. január 1. napjától nem tudja ellátni tovább a feladatot. 

 

Az önkormányzat a rendelőt a Kossuth u. 65. szám alatt alakította ki. A korábbi 

körzetkialakítást nem érinti ez a változás, azonban a rendelő a korábbihoz képest más 

helyszínen lesz, így szükséges a rendeletet is módosítani. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az OEP-pel megkötendő finanszírozási szerződést hamarosan 

megkapja az önkormányzat. 

A lakosok tájékoztatása is időszerűvé vált, a napokban egy figyelemfelhívó szórólap 

formájában a változással kapcsolatos tudnivalókat. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy az I. sz. körzetben lévő utcák tekintetében 

minden házhoz tegyenek értesítést.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Egyetértett, valóban lehet olyan  idősebb ember, vagy aki másként nem 

értesülne, jobb, ha a lakáshoz juttatják el a szórólapot. 

 

Kláricz János polgármester: Jelenleg egy féléves időszakra kötött az önkormányzat megbízási 

szerződést Dr. Serester Zoltán háziorvossal a helyettesítésre. Ebben a szerződésben az 

önkormányzat részéről a költségek magában foglalják a helybeli gépkocsi használatot is, 

illetve ha nem a doktor úr látja el a helyettesítést, hanem már orvos, akkor a helyettesítési díj 

nem illeti meg. 

Az asszisztensi munkát egy helybéli lakos munkavállaló fogja ellátni, aki már dolgozott Dr. 

Serester Zoltánnal, ez azért is jó, mert már van munkatapasztalatuk. 

A rendelő felszerelése megtörtént, a gyógyszerkészlet, az egyéb felszerelések beszerzésre 

kerültek. Egyébként még van 300.000 Ft, amit a későbbiekben felmerülő hiányosságok 

pótlására fordíthatnak. 

A helyettesítő orvosok négyen vannak, ez a négy orvos team-ban dolgozik, és helyettesítik 

egymást.  

A helyettesítési időszakokról kapnak a lakosok kellő tájékoztatást, hiszen máskor is úgy volt, 

hogy nem jött át kétszer az ecsegfalvi helyettesítést végző kolleganő, hanem napi egy rendelés 

alatt zajlott le a helyettesítés.  

 

Kláricz János polgármester: Ha hat hónap múlva megoldódik az állandó orvos kérdése, akkor 

újratárgyalja a testület a témát.  

A képviselők rövid beszélgetést folytattak kisebb részletkérdésekről. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy a hétvégi ügyelet hogyan lesz megoldva. 

 

Kláricz János polgármester: Hétvégén a központi orvosi ügyelet kell igénybevenni, ami 

Karcagon van, és már régóta így működik, most sem lesz másképpen. 

Kérte a képviselőket, ha nincs további kérdés, akkor kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítását.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                       16/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelet 

A háziorvosi körzetekről szóló 4/2005.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

foglalt feladatkörében eljárva, háziorvosi körzetekről szóló 4/2005.(II.26.) (Továbbiakban: 

Ör.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

(1) Az Ör. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

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

követő napon hatályát veszti. 

Bucsa, 2014. december 11. 

 

                      Kláricz János                                                              Dr. Nagy Éva 

                      polgármester                                                                    jegyző 

 

Kihirdetve: 2014. december 12. 

                                                                                                          Dr. Nagy Éva 

                                                                                                                jegyző 

 

1. melléklet 

 

1. sz. vegyes körzet: Dr. Serester Zoltán helyettesítő orvos 

Rendelés helye: Bucsa, Kossuth u. 65. 

Közterület megnevezése:  

Akácos utca       

Arany János utca   

Árpád sor      

Bartók Béla utca     

Béke utca      

Bocskai utca      

Deák Ferenc utca     

Déli sor      

Dózsa György utca     

Jókai Mór utca                             

József Attila utca        

Kisfaludy utca            

Kossuth Lajos utca 1-28       
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(páros és páratlan oldal) 

Mária major            

Petőfi utca         

Rákóczi utca        

Szabadság utca        

Tanya 15 

       

2. sz. vegyes körzet: Dr. Polyák Erzsébet 

Rendelés helye: Bucsa, Kossuth u. 28. 

Közterület megnevezése: 

Ady Endre utca      

Alkotmány utca     

Baross utca      

Dobó utca     

Hunyadi utca      

Kanizsai utca       

Kinizsi utca      

Kisbucsa tanya              

Kossuth tér               

Kossuth Lajos utca 29-53    

Kossuth Lajos utca 42-126   

Lehel utca      

Móra Ferenc utca        

Munkácsy utca     

Nefelejcs utca      

Móricz Zsigmond utca    

Széchenyi utca     

Szív utca                       

Szondy utca      

Tanya 13 

Tanya 19              

Vécsey utca       

  Vörösmarty utca     

  Zrínyi utca        

Hatásvizsgálati lap 

 

Az önkormányzat háziorvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosításához 

1. Társadalmi hatások 
Elsődlegesen a lakosság tájékoztatása, az egészségügyi alapellátás megváltozott 

helyszínéről. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai 

nincsenek. 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

4. Egészségügyi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következmények 

A lakosság információhoz való hozzájutása és a tájékoztatás miatt elengedhetetlenül 
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fontos a rendelet megalkotása. 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2014. december 11.  

Dr. Nagy Éva  

jegyző 

 

11. napirendi pont:  A Számviteli politika szabályzat elfogadása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot a Számviteli 

politikai szabályzat elfogadását. Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, szíveskedjen kiegészíteni a 

napirendet.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Számviteli politika aktualizálásának már korábban meg kellett volna 

születni, ez egy alapdokumentum, amely mindenképpen szükséges. Valamennyi ellenőrzés, 

ami a pénzügyi területet érinti, ezt a dokumentumot kell alapul venni és bemutatni.  

Javaslom a Számviteli politika szabályzat melléklet szerint tartalommal való elfogadását. 

  

Kláricz János polgármester: A Számviteli politika elfogadását javasolja, kéri a képviselő-

testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Számviteli politikát.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

94/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

A Számviteli politika szabályzat elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat melléklete 

szerinti Számviteli politika Szabályzatot.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

             Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

12. napirendi pont: Az alpolgármestert megillető tiszteletdíjról szóló 63/2014.(X.20.) 

Képviselő-testületi határozat kiegészítése   
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenkettedik napirendi pontot az alpolgármestert 

megillető tiszteletdíjról szóló 63/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat kiegészítését.  

Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.  
 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az alakuló ülésen hozott, az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 

határozatot kell kiegészíteni azzal, hogy milyen dátummal illeti meg. 

Mivel az alpolgármestert a tiszteletdíja a képviselő-testület általi megválasztásától illeti meg, 

ezért azzal a dátummal, azaz 2014. október 20. napjával történő kiegészítésre van szükség.  
 

Kláricz János polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételére 

történik a kiegészítés. Javasolja a 63/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat szövegét 

kiegészíteni: „Az alpolgármestert tiszteletdíja az alakuló ülés időpontjától 2014. október 20. 

napjától illeti meg.” Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés, egyetértenek-e a 

kiegészítéssel?  

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.  

 



 18 

Kláricz János polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja, hogy a 63/2014.(X.20.) Képviselő-testületi határozat szövegét 

kiegészítsék azzal a szöveggel, hogy: „Az alpolgármestert tiszteletdíja az alakuló ülés 

időpontjától 2014. október 20. napjától illeti meg.” 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

   

95/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó 63/2014.(X.20.) 

Képviselő-testületi határozat módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2014.(X.20.) Képviselő-testületi 

határozatát, amely az alpolgármester tiszteletdíját állapítja meg, az alábbiak szerint 

kiegészíti:  

„Az alpolgármestert tiszteletdíja az alakuló ülés időpontjától 2014. október 20. napjától 

illeti meg.” 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Bejelentések: 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek olyan téma, amit 

még szeretne érinteni, van-e hozzászólás? 

 

2014. december 19-én pénteken egy vacsorára, zenés összejövetelre hívja meg a képviselőket, 

mindenkit szeretettel vár. Ez az év végi vacsora már hagyomány, és egyre szélesebb körben 

érinti a meghívottakat, az önkormányzati és iskolai, óvodai dolgozókat, a szociális 

intézményben foglalkoztatottak, a közös hivatal dolgozói, a napi munkában résztvevő 

személyzetet érinti.  

 

A karácsonyi előkészületek a községben is megkezdődnek, egy szép nagy fenyőfa lesz 

felállítva Földesi Györgyné ajánlotta fel. Aznap a Közösségi Házban játszóház lesz, az ott 

készített díszekkel lesz feldíszítve a fa, délben 12,30 órakor. Az izzósorral már 18-án 

csütörtökön felszerelik a fenyőfát. 

 

Továbbá elkészült 6 darab kültéri dísz, amelyek különböző motívumok, és ledes 

megvilágításúak. Ez évben jelent kiadást, jövőre már nem. Úgy gondolja, hogy nem 

mértéktelenné téve, mégis a hangulatot megteremtve a falu közepén szépen fog mutatni.  

 

A hivatal bejárati ajtaján lesz egy led tábla, téli képpel, szép színekkel készül egy festmény. 

Ennyi lesz a karácsonyi előkészület.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretettel meghívja a képviselőket, és a lakosokat a közös 

fenyőfadíszítésre. Forralt bor, sütemény is lesz, jöjjenek el.  

 

Faluházi Sándor képviselő: Szeretettel meghívja a képviselőket a református templomba a 

református gyülekezet szokott készülni, december 24-én délután 14,00 órára ahol a gyerekek 

tartanak műsort, nagyon hangulatos szokott lenni. Azok a gyerekek lépnek fel, akiket 

hitoktatásban részesülnek.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a meghívást.  

 



 19 

Földesi Györgyné képviselő: Az elmúlt ülésen arra kérte a képviselőket, hogy erre az ülésre 

mindenki hozzon ötletet. Meg fogják érteni, még ha röviden félszavakban fogalmaz is. 

A lényege a meglévő értékek megőrzése, és az új értékek előteremtésére helyezné a 

hangsúlyt. 2015-ben megfontolná, hogy a közfoglalkoztatás lehetőségét hatékonyabban 

kellene kihasználni, amit nem kritikaként fogalmazna meg, hanem ötletként. Gondolkodási 

szinten javasolja, hogy például a volt pedagógus földön krumplit lehetne termelni, a 

munkásoknak valódi és tartalmas munkát tudnának adni. A krumpli nem olyan igényes 

növény. A dolgozóknak jót tesz mentálisan is, és a munkájuk fontos lenne. 

A meglévő aszfaltutakat, Arany János utca, Jókai utca, Szabadság utca, Hajtó utca és 

különösen a Dózsa György utca állagát meg kellene tartani. Az anyagiak figyelembe vételével 

a makadám utakat is javítani szükséges. Nagyon szeretné a volt könyvtár épülete hátsó 

részének rendbetételét. Változatlanul gondolkodni kell a közterület fenntartó 

foglalkoztatásában, még ha félállásban is, aki hatósági jogkörrel rendelkezik. Igenis sok 

helyen kint van az utcán a törmelék, a szalma, és ez nem helyes.  

Sok tégla van az udvaron, gondolkozzanak rajta, hogy a faluközpontban építsenek egy régi 

tornácos házat, és az összegyűjtött értékeket helyezzék ott el. 

Ami nem anyagias része a mondandójának az az, hogy a falu vállalkozóit szíveskedjen 

összehívni egy ötórai teára, pogácsára. A vállalkozók alakítani tudják a közvéleményt, 

javasolja, hogy legyenek kapcsolatban velük, kérjék tőlük, hogy támogassák a képviselő-

testület munkáját, régóta kettészakadt már a falu, közeledjenek egymáshoz. A vállalkozók 

munkahelyeket tartanak fenn, dolgozókat alkalmaznak, adóznak, kérjék a véleményüket a 

közvélemény formálásában.  

 

Még egy kérdése lenne, a munkaruha, vagy védőruha, van annak kihordási ideje? Hogyan 

lehet azt megoldani, ha valaki három hónapig közmunkás, hogyan oldják ezt meg? 

 

Kláricz János polgármester: A munkaruhát ki kell adni névre, és utána nem rendelkezhet a 

munkaruhával az önkormányzat. 

A könyvelésbe a munkaruha, védőruha rovatban van, technikailag. 

Sokszor a közfoglalkoztatási programban nem találnak logikát, sokszor ez a program a 

pénzügyeseknél is gondot okoznak, de mégis így kell elfogadni, mert a munkaruhát ki kell 

adni. 

A hatékonyabb munkavégzéssel kapcsolatban szívesen vesz minden ötletet. Nagyon sok 

kritika éri őket, van azonban olyan csoport, akik tisztességesen megdolgoznak a bérükért.  

Biztos, hogy lehet hatékonyabban végezni a munkát. Az említett földterületre, ha letelik a 

bérleti szerződés akkor tudnak lépni, tartsák evidenciában a dolgot. Eszközparkkal 

rendelkeznek, ezt előtérbe helyezhetik, és később vissza térnek rá. 

Az értékek megóvásával nagyon egyetért, de amíg a talajmunka a szennyvízberuházással 

kapcsolatosan nem fog megtörténni, az aszfalt helyreállítások terén talán lehetőségük lesz 

arra, hogy anyagárban kijavíttassák az utakat.  

Sajnos a KEOP pályázat erre nem ad lehetőséget, de egy megbízási szerződéssel az anyag 

megvásárlásával az önkormányzat helyre tudja állítani az utakat.  

 

A Dózsa György utca problémáját ismeri, sajnos szakaszosan fel kellett bontani. Fel vannak 

mérve ezek a területek, és reméli, hogy lesznek olyan lehetőségek, amelyek kihasználásával 

az utakat helyre tudják állítani. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Javasolta, hogy hívja meg az önkormányzat képviselő-testülete 

egy testületi ülésre, beszélgetésre Ábrahám Károly vállalkozót, aki terjeszkedni szeretne. 

 

Kláricz János polgármester: Ábrahám Károly vállalkozóval a tavalyi évben ismerkedett meg 

telefonon. Személyesen még nem találkoztak. Nincs akadálya a meghívásnak, dolgozzanak ki 
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egy tervet, és a személyes megbeszélés lehet mindennek a kezdete. Szívesen meggyőzné, 

hogy Bucsára is érdemes befektetnie. 

 

Mogyorósi Anikó képviselő: Javasolta, hogy a hivatal felé vezető út kezdetén a boltívet 

állítsák vissza, illetve őrizzék meg azt a régi képet, ami több embernek az emlékeként él. 

 

Fenyődi Attila alpolgármester: Javasolja, hogy előre egyeztessenek az Ábrahám Károly úrral, 

aki ha tudja, hogy milyen célból hívják meg a testületi ülésre, akkor akár tájékoztatóval, 

diavetítéssel tudna készülni. 

 

Kláricz János polgármester: Természetesen nem lenne ellene az együttműködésnek, és nincs 

is az a településvezető, aki 30-40 ember foglalkoztatására nemet mondana. 

A vállalkozók meghívásával kapcsolatosan elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Egyesületnek 

lesz egy tájékoztatója, egy kisebb prezentációja, amikre meghívást kapnak a vállalkozók, és a 

lakosok, így fognak nyitni feléjük. Azonban még ha mindenki irányába nyitott is, az a 

véleménye hogy nem csak az önkormányzat az oka annak, ha egy vállalkozó nem úgy vesz 

részt a közéletben, amilyen szinten elvárható lenne tőlük. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Meg kell hívni mindenkit, meg kell tisztelni a vállalkozókat. 

 

Kláricz János polgármester: Nemrég a vadveszély jelző táblák kihelyezésében közreműködött 

az önkormányzat, a Sárréti Vadásztársaságnak több vállalkozó tagja, és nagyon fontos volt ez 

a lépés számukra.  

 

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

                                             

Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 18,00 órakor bezárta. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


