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Bucsa Község Önkormányzat 

POLGÁRMESTERE 

5527. Bucsa, Kossuth tér 6 

E-mail: titkarsag@bucsa.hu 

 

M E G H Í V Ó 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 28-án (szerdán) 

délután 13,30 órakor tartandó nyilvános ülésére 
 

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

Napirendi pontok: 
 

1./ Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  Dr. Nagy Éva jegyző 
 

3./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 
 

4./ A 2021. évi folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú 

projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve eszközbeszerzése 

költségnövekmény kérelem benyújtásának megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ Bejelentések 
 

Kérem az ülésen való szíves megjelenését. 
 

Bucsa, 2020. október 22. 

 

                                                  Kláricz János    

                               polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

1. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. október 28-án (szerdán) délután 13,30 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

  

Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

1./ A 2020. évi Diákmunkáról az alábbi tájékoztatást adom: 

 

- Támogatás ideje: 2020.07.01.-2020.08.31. 

- Igényelt létszám: 40 fő 

- Munkaidő: részmunkaidő, munkanapokon napi 6 óra  

- Bér: kötelező legkisebb munkabér összege 2020.-ban. 6 órás foglalkoztatásán részarányos 

összege bruttó 120. 750 Ft 

 

2020. évben Bucsa Község Önkormányzata 40 fő diák foglalkoztatására nyújtott be kérelmet a 

Szeghalmi Járási Hivatalhoz. Diákmunkára a jogszabályban előírt 16-25 év közötti nappali 

tagozatos tanulók jelentkezhetnek. Az igényelt létszám megtelt, a tanulók két turnusra lettek 

felosztva. 

1. turnus: 21 fő, 2020. július 1.-2020. július 31. 

2. turnus: 19 fő, 2020.08.01.-2020.08.31. 

 

Július-augusztus hónap munkaterület/fő az alábbiak szerint alakult: 

1.ISKOLA: 2 FŐ (ebből 1 fő júliusban, 1 fő augusztusban) 

Feladatai közé tartozott a karbantartó munkatárs feladatainak segítése, (pl: Az iskola területén 

fűnyírás, fű összegyűjtése, épület karbantartási feladatokban való segítség) továbbá 

adminisztratív feladatok (gépelés) ellátásában való segédkezés. Augusztus hónapban a 

tankönyv kiosztásban való részvétel. 

 

2.ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 4 FŐ (ebből júliusban 1 fő, augusztusban 3 fő) 

Július hónapban 1 fő diák a titkárságon és az adóügyi főtanácsos irodájában látott el 

adminisztratív feladatokat, míg augusztus hónapban 1 fő diák a pénzügyi előadók munkáját 

segítette, 1 fő diák aki a titkársági feladatok ellátásában és a levélkihordásban segédkezett és 1 

fő diák a munkaügyi főelőadó munkájába segített be. Feladataik elsősorban fénymásolás, iratok 

rendezése, pakolása, postázás, nyilvántartások vezetésében való besegítés. 

 

3.VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: 1 FŐ (július hónapban) 

Besegített az adminisztrációs feladatokban és a szakszolgálatnál végzett szűrésekben. 

 

4.KERTÉSZET: 11 FŐ (ebből júliusban 6 fő, augusztusban 4 fő, augusztus első két hetében 

1 fő, augusztus utolsó hetében 1 fő*)  

A kertészetben feladatot teljesítő diákok feladatai közé tartozott a termények betakarítása, 

kapálás, gyomlálás. A termény tisztítása, előkészítése elszállításra. Öntözés, a fű nyírása és 

összegyűjtése. Edények, munkaeszközök tisztítása. Telephely takarítása. 
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5.KONYHA: 5 FŐ (júliusban 3 fő, augusztus második felében 1 fő*) 

Részt vettek a főzéshez használt alapanyagok előkészítésében. Feladataik közé tartozott a 

mosogatás, takarítás. 

 

6. FALUHÁZ: 7 FŐ (júliusban 3 fő, augusztusban 4fő (ebből 2 fő könyvtár)) 

A könyvtárban lévő két fő diák feladatai között szerepelt a könyvtári polcok rendbetéte, 

könyvtári könyvek katalogizálása. A könyvtárba látogató gyermekekkel való foglalkozás. A 

Faluházban dolgozó diákok segítettek az udvar rendbetételében, leltároztak, továbbá 

adminisztratív feladatokat láttak el.( irat kezelés, gépelési feladatok) 

 

7. SPORT PÁLYA: 3 FŐ (ebből júliusban 2 fő, augusztusban 1 fő) 

A sportpályára kikerülő diákok karbantartási feladatok, fűnyírás, zöld hulladék 

összegyűjtésével foglalkoztak. Az elmúlt évektől eltérően kevesebb létszámú diák került oda, 

tekintettel arra, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt a rendezvények elmaradtak. 

 

8. IDŐSEK KLUBJA: 4 FŐ (ebből júliusban 2 fő, augusztusban 2 fő) 

A szakmai feladatokba segítettek be. Mérték az ellátottak testhőmérsékletét, majd azt 

dokumentálták. Az étkeztetésben besegítettek az étel kiadagolásában, nyilvántartásba való 

bevezetésében. 

 

9. ÓVODA: 4 FŐ (ebből júliusban 2 fő, augusztus második felében 2 fő*) 

Az óvodába helyezett diákok az óvodapedagógusok, dajkák feladatait segítették elő. 

Felügyelték a gyerekeket, segítettek az étkeztetések lebonyolításában, takarítási feladatokban 

vettek részt. 

 

10. 2. SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ (Dr. Polyák Erzsébet):2 FŐ (ebből júliusban 1 

hétig 1 fő, augusztusban 3 hétig 1 fő**) 

Az előző évekhez hasonlóan a doktornő is igényelt az asszisztense szabadságának idejére 

munkaerőt. Az ott szolgálatot teljesítő diákok adminisztratív feladatokat láttak el. (gépelési 

feladatok, kézi nyilvántartások vezetése).  

 

*Augusztus hónapban az első két hétben az óvoda és a konyha is zárva tartott, ezért az oda 

kerülő diákok az első két hétben más munkaterületen kezdték meg a munkát. Augusztus második 

felében kerültek az intézményekbe. 

** a Doktornő adott időszakokra kérte a diákmunkások jelenlétét. Az igényelt időszakok letelte 

után a tanulók júliusban az Idősek Klubjában, augusztusban a kertészetben folytatták a munkát. 

 

Készült: Bucsa 2020. október 14.  

Készítette: Szabóné Zsákai Szabina adminisztrátor 

 

2./ Tájékoztatás a 2020. évi szociális tűzifa kérelmekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk 2020. évben pályázott szociális célú tűzifa vásárlására és pályázatunk 

pozitív elbírálását nyert. 

Erről 2020. szeptember 28-án megkaptuk a támogatói okiratot, mely szerint településünk 459 

erdei köbméter mennyiségű lágylombos tűzifa vásárlására 5.246.370 Ft összeget kapott. 
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A tűzifa vásárlására önerőt is kell biztosítani 1.000 Ft + ÁFA összegben, melyet a települési 

támogatás keretből fogunk kifizetni, mint természetben nyújtott eseti jellegű rendkívüli 

települési támogatást. 

Az önerő biztosításáról a Tisztelt Képviselő-testület a 65/2020. (VIII.31.) számú határozatával 

döntött. 

A támogatói okirat megérkezése után a lakosságot a helyben szokásos módon (honlap, plakát) 

értesítettük a tűzifa igénylésének módjáról és időpontjáról. 

A kérelmeket 2020. október 12. (hétfőtől) 2020. október 22. (csütörtök) 16.00 óráig lehet 

benyújtani és a kérelmek benyújtásának határideje jogvesztő, azaz október 22. 16.00 óra után 

benyújtott kérelmeket már nem fogadhatjuk. 

A jogvesztő határidőt a szociális célú tűzifára való jogosultságról és az igénylés feltételeitől 

szóló 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése mondja ki. 

2020. október 20. napjáig 131 kérelem érkezett be és még folyamatosan hozzák az ügyfelek. 

A kérelmek előkészítését, feldolgozását elkezdtük, de döntés csak a kérelmek benyújtása 

határidőjének lejárta után fog megtörténni.  

 

A jogosultsági feltételeket a fenti önkormányzati rendelet szabályozza, mely alapján a kérelmek 

ügyében a döntés megszületik. 

 

Készítette: Csaláné Bányai Katalin igazgatási főmunkatárs 

 

3./ Egyéb tájékoztatások:  

 

A Swietelsky Magyarország Kft és önkormányzatunk között fennálló kártérítési vita 

rendeződött, a Kft irányunkba fennálló tartozását rendezte. 

 

A TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” projekt 1. 

mérföldköve elérkezett, ennek elszámolása és kifizetési kérelme is benyújtásra került.  

Ülésünkkel egyidőben a kivitelezés megkezdéséhez szükséges döntések meghozatala a 

napirendi pontok között szerepel (költségnövekmény), melynek várható pozitív elbírálása 2020.  

december 31-ig vélelmezhető. 

 

Piac üzemeltetési engedélyét 2020. október 20-án önkormányzatunk megkapta. A piac tervezett 

nyitása a 2020. november 11. szerdai napra tervezett.  

A piac területén könyvelés technikai okokból pénztárgép beállítása vált szükségessé, melynek 

az átfutási ideje 15 nap.  

Ezalatt az idő alatt a szükséges helyi szabályzatok, és a piac szükséges mindennapi működési 

rendjét tartalmazó dokumentum is elkészítésre kerülnek.  

 

KEHOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosító számú Bucsa község szennyvízcsatornázás című 

pályázatunk agglomerációs bővítéssel érintett műszaki tartalmát az irányító hatóság (ITM) 

támogatható projektek közé sorolta, ezzel egyidejűleg a szükséges feladatok elvégzésére kérte 

fel önkormányzatunkat. A projekt költségvetésének ÉFK (éves fejlesztési keret) sorolását a 

szükséges dokumentumok benyújtását követően végzi el a minisztérium. 

 

Képviselő-testületünk felhatalmazása alapján 2020. október 21-én „Nagysárréti, Alsó-Berettyó 

melléki Natúrpark” nevű natúrpark megalapításáról döntöttünk Szeghalom Város dísztermében 

az alakuló közgyűlésen. Az elkövetkezendő hetekben az alapító Önkormányzatok a szükséges 

szakmai tanulmányok elkészítését tűzte ki céljául. A tanulmány a települések fejlesztési 

elképzeléseit és a turisztika területén közös fejlesztési területek kijelölését tűzte ki feladatául. 
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Az előkészületi munkálatokról, annak előrehaladásáról a képviselő-testületet a későbbiekben is 

folyamatosan tájékoztatjuk. 

 

A TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032 azonosító számú „Csapadékvíz elvezetés építése Bucsán” 

megnevezésű pályázat a módosított műszaki tartalommal (amely a felújítandó csatornahosszt 

nem érint), elvi vízjogi engedélyeztetésre benyújtásra került 2020. október 8-án. 

Az elvi engedély kiadását követően a kivitelezés közbeszerzési eljárása megindítható. 

 

Településünket is elérte a Covid fertőzés, amely fokozottan felhívja figyelmünket arra, hogy a 

védekezésben elrendelt szabályok betartása elengedhetetlenül fontos. 

A fertőzés megjelenésével egyidejűleg az intézmények napi fertőtlenítési intenzitását 

megnöveltük, illetve a lehetséges fórumokon folyamatosan a szabályok betartására teszünk 

felhívásokat közzé. Képviselő társaimat is arra kérem, hogy a közvetlen környezetükben 

hangsúlyozzák a szabályok fontosságát és azok szakszerű betartását.  

 

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.       

 

Bucsa, 2020. október 22. 

 

        Kláricz János  

         polgármester 

      

Határozati javaslat:  

 

……/2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat 

Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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ELŐTERJESZTÉS 

2. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. október 28-án (szerdán) délután 13,30 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés 2020. május 19-én fogadta el a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Törvény), amely 2020. július 

1. napjával hatályba lépett. A Törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át. A Törvény. 3.§ (8) bekezdése szerinti, a 

kulturális intézmények alapító okirataiban bekövetkezett változások törzskönyvi 

nyilvántartásba vételét el kell végezni. Az alapító okirat tartalmát tekintve „5.1.A költségvetési 

szerv vezetőjének megbízási rendje”, illetve a „5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló 

személyek jogviszonya” pontok érintettek a változásban. Ezekből a pontokból törlésre kerülnek 

a Kjt. rendelkezései. Fentiekre hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kóti 

Árpád Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítását jóváhagyni szíveskedjen. 

 

Bucsa, 2020. október 22. 

 

       Kláricz János  

        polgármester 

Határozati javaslat: 

 

……/2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtárt Alapító Okiratának módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Kóti 

Árpád Faluház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

az előterjesztéshez mellékelt formában, elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító okirat módosítása miatt 

szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megtételéről gondoskodjon. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  
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Okirat száma: ………-1/2020  

Módosító okirat 

A Kóti Árpád faluház és Könyvtár 2019. június 7. napján kiadott 2150-1/2019. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján – Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……../2020. (X.28.) 
számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL- törvény 94. §-a, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 
(Mt.) alapján, nyilvános pályázati eljárás után Bucsa Község Önkormányzatának 
Képviselő- testülete nevez ki 5 évre, határozott időre, és gyakorolja az alapvető 
munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Bucsa község polgármestere 
gyakorolja. 

 2. Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 Munkaviszony a Munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi 

I.tv. 
2 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. tv. 
 

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.  

Kelt: Bucsa, időbélyegző szerint 

                                                                                           P.H. 

                                                                                                            Kláricz János 
                                                                                             Bucsa Község Önkormányzata      
                                                                                                             polgármestere 
 

 

 

 

 

 

 

 

Okirat száma: ………-1/2020. 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetben 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kóti Árpád Faluház 
és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5527 Bucsa Kossuth Lajos utca 37. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019.07.01. 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 53. §-a alapján nyilvános könyvtári 
feladatok, továbbá a 76.§ - a alapján helyi közművelődési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Nyilvános könyvtári szolgáltatás a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 55. §-a alapján. A könyvtár alapfeladatai: gyűjteményét folyamatosan fejleszti, 
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja; tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól; biztosítja más könyvtárak 
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állományának és szolgáltatásainak elérését; részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum 
és információcserében. Kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi 
és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok 
életminőségét javító értékhordozó tevékenység, valamint az ezek megvalósítása. 
Helytörténeti, településtörténeti, hagyományőrző rendezvények és programok szervezése. 
Közösségi tér biztosítása a községben tevékenykedő civil szervezeteknek, művészeti 
együtteseknek, valamint egyéb, művelődési szerveződéseknek. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások  

4 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

5 
082092 Közművelődés- hagyományos, közösségi kulturális értékek 

gondozása 

6 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

7 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

8 086020 Helyi térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bucsa község közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 94. §-a, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) alapján, 
nyilvános pályázati eljárás után Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevezi ki 5 évre, határozott időre, és gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat. Az egyéb 
munkáltatói jogokat Bucsa község polgármestere gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

1 Munkaviszony a Munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi I. tv. 

2 Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
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ELŐTERJESZTÉS 

3. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. október 28-án (szerdán) délután 13,30 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár  

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. június 27-i ülésén ismerte meg a Kóti 

Árpád Faluház és Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

A Szabályzat elfogadásáról számos határozatot nem hozott, egyrészt a szabályzat ezért is került 

újra napirendre. Másrészt az előző napirendben tárgyalt, a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

Alapító Okiratának módosítása indokaként a szervezeti és működési szabályzat 9.1. pontja, 

amely a szabadság kiadásának rendjéről rendelkezik, módosul, a bekezdés tartalma szerint a 

munkavállalók éves rendes szabadságának mértékét a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvényben foglalt előírások szerint kell megállapítani, tehát a bekezdésből kimarad a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényi hivatkozás.  

Egyéb tekintetben a szervezeti és működési szabályzat nem módosul, elfogadását 

indítványozom.  

 

Bucsa, 2020. október 22. 

 

       Kláricz János 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat:  

 

   ……../2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár  

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Dr. Nagy Éva jegyző 

Harmati Gyula intézményvezető 

Határidő: értelem szerint 
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ELŐTERJESZTÉS 

4. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. október 28-án (szerdán) délután 13,30 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

A 2021. évi folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bucsa Község Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződése 2020. december 31. napjával 

lejár.  

A nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága érdekében szükség van a 

2021. év december 31. napig tartó hitelkeret 30.000.000 Ft szerződés megkötésére. 

 

Kérem a képviselőket, hogy a hitelkeret szerződés megkötéséről szóló döntést hozni 

szíveskedjenek. 

 

Bucsa, 2020. október 22.  

 

 

      Kláricz János 

                 polgármester 

 

Határozati javaslat:  

 

……/2020. (X.28) Képviselő-testületi határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi hitelkeret szerződésének  

megkötésére 

A Képviselő-testület nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága 

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

Önkormányzatával 30.000.000 Ft összegre szóló folyószámla hitelkeret szerződést 

kössön 2021. december 31. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésével 

kapcsolatos teendők ellátásával. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő:  értelem szerint 
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   ELŐTERJESZTÉS 

5. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. október 28-án (szerdán) délután 13,30 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú 

projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve eszközbeszerzése 

költségnövekmény kérelem benyújtásának megtárgyalása 

 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Képviselő-testület 39/2020.(VII.9.) Képviselő-testületi határozata alapján a „Mini bölcsőde 

építése Bucsán TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú pályázat keretében” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében meghívott vállalkozások ajánlataikat megtették az alábbiak 

szerint:  

 

Az eljárás eredményes volt. 

 

A Blaskó György e.v. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 31/1. szám alatti ajánlattevő benyújtott 

ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel ajánlattevő 

ajánlatát az ajánlati kötöttség fennállása ellenére visszavonta. 

 

A Blaskó és Társa Bt. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. szám alatti ajánlattevő benyújtott 

ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas. 

 

Az eljárás nyertese a Blaskó és Társa Bt. 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 1. szám alatti 

ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas, illetve az értékelési szempont 

szerinti legkedvezőbb ajánlat. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár: 114.635.000,-HUF 

 

A Képviselő-testületi határozatban felhívott másik három vállalkozás nem tett ajánlatot az 

eljárás során. 

 

Tekintettel arra, hogy feltételes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra és a nyertes ajánlattevő 

ajánlati ára meghaladja a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosítójú pályázat alapján 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, javaslom a támogatási szerződés-módosításának 

kezdeményezését – költségnövekmény iránti igény benyújtását az irányítóhatóságnál. 

 

A Támogatási szerződés szerinti az építéshez kapcsolódó költségek: nettó 101.789.854 Ft  

Fentiek alapján a nettó 12.845.146 Ft költségnövekmény iránti igény benyújtása válik 

szükségessé.  

 

A feltételes vállalkozói szerződés megkötéséhez, és a Támogatási Szerződés módosításához, a 

költségnövekmény iránti igény benyújtásához kérem a Tisztelt Képviselő-testület 

felhatalmazását. 
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Amennyiben a képviselő-testületi ülés kezdetéig a beszerzésre érkezett ajánlatok értékelése 

megtörténik, azok ismeretében az eszközbeszerzés esetében is költségnövekmény igény 

benyújtása válhat szükségessé.  

Ezzel kapcsolatosan szükséges döntésekről a képviselő-testületi ülésen tudunk további 

tájékoztatást nyújtani. 

 

Bucsa, 2020. október 22. 

 

       Kláricz János 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat:  

 

   ……./2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat 

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú 

projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve eszközbeszerzése 

költségnövekmény kérelem benyújtásának megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító 

számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt feltételes közbeszerzési eljárásának 

lefolytatását követően az alábbi döntéseket hozza:  
 

I.  

Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel Blaskó és Társa Bt 

(5520. Szeghalom, Hunyadi u.1. szám) a feltételes Vállalkozási Szerződés megkötésére (az 

igényelt költségnövekmény elnyert összegének függvényében). 
 

II. 

Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító 

számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt költségnövekmény iránti kérelem 

benyújtása iránt intézkedjen, és a Támogató döntést követően a Támogatási szerződés 

módosítása ügyében eljárjon. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 


