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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

910-1/2012. iktatószám 

 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2012. 

február 10-én (pénteken) délelőtt 11,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Juhász Sándor elnök, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna tagok. 

 

Távol maradt: Biró Endre, Fenyődi Attila tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva körjegyző, 

Faluházi Sándor alpolgármester, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné 

pénzügyi főelőadó 

 

Juhász Sándor elnök: Köszöntötte megjelent polgármester urat, a körjegyzőt, Zsombok 

Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót, valamint a Gazdasági 

Bizottság tagjait. 

 

Megállapította, hogy a zárt ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van.   

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fehér Lászlónét, a Gazdasági Bizottság tagját.   

  

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Fehér Lászlónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Fehér Lászlónét 

jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

 

Ezzel a nyilvános ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok:  

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének véleményezése 

 Előadó: Juhász Sándor elnök  

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezések véleményezése 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi Munkatervének véleményezése 

 Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző 
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4./  Egyebek 

 

Megkérdezte a bizottsági tagokat van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan 

kérdése, kiegészítése? 

 

Juhász Sándor elnök: Javasolta, hogy kerüljön napirendre a KEOP pályázat beadásával 

kapcsolatos előterjesztés, negyedik napirendi pontként, és a 4./ Egyebek az 5. napirendi pont 

legyen.  

 

4./ napirendi pont: 

 „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú konstrukcióra 

történő pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések véleményezése” 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Kérte a bizottság tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a meghívóban kiadott 

napirendi pontokat a most kiegészítésként elhangzott napirendi ponttal együtt elfogadja.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 

pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

véleményezése 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat 

2012 évi költségvetésének véleményezését.  

Elmondta, hogy az anyagot a bizottsági tagok írásban megkapták.  

Amennyiben van valakinek kérdése, hozzászólása tegyék fel.  

 

Kláricz János polgármester: Már lezajlottak az együttes testületi ülések, ahol a Bucsa-

Ecsegfalva- Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége, és a Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012 évi 

költségvetése elfogadásra került.  

A körjegyzőség esetében került egy olyan tétel betervezésre, hogy a köztisztviselők 

teljesítmény követelménye elfogadása után a körjegyző a köztisztviselők minősítését el fogja 

végezni, ennek eredményeként bérkiegészítéseket fognak eszközölni. Erre a fedezetet a 

költségvetésben az köztisztviselők illetmények 5 %-ának megfelelő összeget tervezték, ez áll 

majd rendelkezésre. Elmondta, hogy a körjegyzőségnél a bérek a megfelelő létszámmal 

összhangban lettek tervezve, gyesről visszajövő kollegák bérével növelten.  

A teljesítménykövetelmények elfogadásával hiányosságot pótoltak, hiszen erre vonatkozóan 

kötelezettség is van. Ennek a hiányosságnak a pótlása úgy nyer célt, ha a minősítés mellé 

forrást is rendelnek, és ennek anyagi vonzata is lesz, és ne csak erkölcsi megbecsülést 

jelentsen, hiszen ha valaki jól végzi a munkáját, kellően felvéve a ritmust az adott 

feladatokkal, akkor azt pénzzel is tudják honorálni. A másik két település Ecsegfalva és 

Kertészsziget is egyetértését adta ebben a témában, és szerepeltették a költségvetésükben ezt 

az összeget, tehát az előző évhez képest itt van eltérés a körjegyzőség tekintetében. 

Az általános iskolánál a tavalyi év önhiki pályázatai eredményeként úgy állították be a dologi 

kiadásokat, hogy a támogatási oldalt közel 3,2 millió forinttal csökkentették, hiszen a két 

nyertes önhikis pályázatban célzottan kötelezően ellátandó feladatokra kapott támogatást az 



3 

 

önkormányzat. Az egyik a közétkeztetés volt, a másik pedig általános iskolának a 

feladatellátása. Erre felkészülve készítették el a költségvetést, bár úgy nyúltak hozzá a 

tételekhez, hogy azok egy pályázatból teljesíthetők. Így a legnagyobb fenntartott 

intézménynél 3,2 millió forintot tudtak spórolni. Sajnos azonban mindenki számára kitűnik az 

anyagból, hogy egy 55 millió forint, és kamatainak visszafizetése szerepel a költségvetésben, 

ami közel 90 millió forint. Ezt az összeget szerepeltetni kell a költségvetésben. Sajnos a 

kollegáknak állandó jogszabály-változásokkal kellett megküzdeni, és folyamatos 

tájékoztatások voltak, volt olyan helyzet amikor kétséges volt, hogy a költségvetést be fogják 

tudni terjeszteni a stabilitási törvény értelmezése miatt. Egy olyan szóbeli állásfoglalás 

birtokában tervezhetővé vált ez a 90 millió forint, mert az idei évben lesz olyan önhiki 

pályázati lehetőség, ami forrást biztosítana az önkormányzatnak a visszafizetés lehetőségére. 

Ez egy optimális eset lenne. A belvíz visszafizetési kötelezettség feletti forrás hiánya nem éri 

el 7 millió forintot, ami könnyen tartható dolog lenne, kiemelve azt a kockázati tényezőt, 

hogy tavaly a fejlesztési oldalon nem úgy teljesített az önkormányzat, ahogyan kitűzte célul.  

Az oda várt befizetések nem úgy alakulnak, sok esetben nem az önkormányzat hibája ez, 

kiemelné itt a sok tagi kölcsönt, vagy a Geotherm felé biztosított összegeket. Több éve úgy 

szerepelteti az önkormányzat, hogy olyan bevételként szeretné visszakapni, amelyeket 

fejlesztésekre tudna az önkormányzat fordítana. Viszont a tavalyi évben elindult projekteket 

állította az önkormányzat fejlesztésbe, amelyek valós folyamatban lévő fejlesztések, és 

nagyon komoly feladat hárulna arra, hogy ezeknek a fejlesztésekre szánt bevételeknek a 

legnagyobb százalékban kellene teljesülnie. Érti ezalatt a Falumegújítási pályázatot, a 

sportöltöző pályázatot, a KEOP szennyvízberuházás előkészítő pályázatot, Stúdió pályázatot. 

Ezeket meg kell valósítani, a támogatási szerződések meg vannak kötve, illetve már 

folyamatban is van a beruházás. Ezek nem elhagyható dolgok.  

Nagyon takarékos gazdálkodást kell folytatni, amire a pénzügyi csoportvezető felhívta a 

figyelmet arra nagyon figyelni kell, szoros együttműködésben kell dolgozni. Működési 

oldalon kellene megtakarítást végezni, hogy meg tudják valósítani a fejlesztési célokat, 

amellett hogy van működési forráshiány.  

Abban reménykedik, hogy tudják érvényesíteni az önhiki pályázaton az elképzeléseket. Már 

most látják, hogy pl. a BUCSA-ÉP Kft sem tudja azokat az elvárt bevételeket produkálni, 

amelyeket tagi kölcsönként az önkormányzat nyújtott.  

A pénzügyes munkatársak mindig segítséget fognak nyújtani, az együttműködést még 

szorosabbra kell fogni, csak a legszükségesebb kiadásokat szabad eszközölni. Mind a 

karbantartási kiadásokat, mind az üzemanyag kiadásokat tartani kell, csak a legszükségesebb 

utakat lehet összeszervezve vállalni.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy számoltak egy térítési díj növekedésével, 

egyrészt az áfa emelkedés miatt is, másrészt az áremelkedések miatt. Ezt március hónapban 

fogja a képviselő-testület megtárgyalni, de a költségvetésben már a számok szerepelnek. 

Tavaly átvette az önkormányzat a konyhát, és a Kertészsziget Község Önkormányzata felé 

történő rezsiszámlázások márciusban fognak megtörténni. Elkészülnek a kalkulációk, és 

ezekkel a bevételekkel tudják majd enyhíteni kiadásokat. Ilyen tartalék bevételek kellenek, 

hogy legyenek. Egy év elteltével már tudnak kalkulálni, hogy milyen bevétel alapján 

kalkulálják ki a konyhánál a rezsit. Kertészsziget Község Önkormányzata is fel van erre 

készülve, és a fizetési hajlandóságuk is meg van.  

A kettes együttes ülésen az általános iskolánál újra számolták a létszámot, és erre nagyon 
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odafigyeltek, hiszen előre is gondolnak arra, hogy az állam át fogja venni az általános iskola 

fenntartását, és egy fővel megemelték az iskola dolgozói létszámát. Pénzügyileg nem 

befolyásolja a költségvetést.  

Az iskolánál már régebb óta van arra rendelkezés, hogy tartalékot kell képezni, és amit az 

iskolánál sikerült lecsökkenteni, azt általános tartalékba helyezték, és majd oda használják fel, 

ahova a legnagyobb szükség lesz rá. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy ivóvízhálózat felújításánál tervezett 

összeg miért egymillió forint?   

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Ez egy áthúzódó összeg, még decemberben lett 

kiállítva a számla.  

 

Kláricz János polgármester: A rekonstrukciós felújításokra tett javaslatot nem is fogja majd a 

testület felé elfogadásra javasolni. A fejlesztési területen szeretnék felhasználni a vízművek 

bérleti díja bevételét.  

A vízdíjat is újra fogja majd kalkulálni a Vízművek Zrt, és újra el kell majd fogadni a 

testületnek, mert a KSH összegnél magasabb összeggel emelték, most kapott erre 

felhatalmazást a Vízművek. Az arzén szint tartásán kívül más rekonstrukciós munkálatokat 

nem fog javasolni a képviselő-testület részére elfogadásra. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Maradjanak meg annál, amit a technológiával tudnak 

módosítani, a hálózat pedig maradjon.  

95 %-osan tudják már most mosatni a hálózatokat, annak köszönhetően, hogy a csomópontok 

fel lettek újítva. Ha az idén is lesznek ilyen felújítások e fölött is tudnak teljesíteni. 

 

Kláricz János polgármester: Az arzént sajnos csak a technológiával tudják javítani. Az 

üzemmérnökség egy másfél millió forintos beruházást javasolt, amivel 20 mikrogramm alá 

tudják szorítani az ivóvíz arzént tartalmát. A spanyol minta szerint, ha a 10 mikrogramm alá 

nem is, de ha 20 mikrogramm alá tudják szorítani az arzén tartalmat, az unió adott egy olyan 

kedvezményt, hogy csak a közintézmények esetében kellett biztosítani az egészséges ivóvizet. 

Ha nem lenne ez a kedvezmény, akkor napi 100 ezer forint körüli tétel lenne ez a költség. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Ha 20 mikrogramm alá tudják szorítani az arzént, és csak a 

közintézmények számára kellene biztosítani az egészséges ivóvizet, akkor ha marad a 

rekonstrukciós összegből, javasolná, hogy egyedi szűréssel oldják ezt meg.  

 

Kláricz János polgármester: Ha oda eljutnak, akkor egy költséghatékony módot fognak 

választani, de leszögezi, hogy a rekonstrukciós bevétel már be van számolva, és minden 

bevételnek teljesülnie is kell. Ezt akkor fogják megtenni, ha kötelezik majd az 

önkormányzatot. Sajnos másoknak is problémája ez, majd kiderül hogyan fogják kezelni.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A hiteltörlesztésekkel kapcsolatosan kérdezett, a táblázatok 

értelmezését és a számításokat részletezte. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A likvidhitel meg fog szűnni az 

önkormányzatoknál, a rövid lejáratú hitelt még a 2011-es év zárásánál át kell könyvelni, és a 

folyószámla hitelt vissza is kell fizetni. Azért is lesz nehéz a 2012-es évről a 2013-as évre 
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áttérve gazdálkodni, mert likvidhitel nélkül kell azt tenni.  

 

Kláricz János polgármester: A CIB Bank május hónapban fogja felülvizsgálni az 

önkormányzatnak a folyószámla hitelkeret szerződését, a jelenlegi 60 millió forint hitelkeret 

ami nagyon magas, kétséges lesz. Sajnos nagyon kevés az önkormányzat saját bevétele, ami 

alapján a Bank meghozza döntését.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az állam leszűkítette a saját bevételt úgy, hogy az 

SZJA-t nem számolja bele, a gépjármű adót sem, csak az iparűzési adót, a kevés pótlékot, 

bírságot, az ingatlan bérbe adásból származó bevételt, több fajta bevételt nem minősít saját 

bevételnek, és ennek a 8 %-áig adható folyószámla hitelkeret, amit 8,2 millió forint.  

 

Kláricz János polgármester: Ezt nem fogják tudni megtartani, ez még el fog később dőlni.  

 

Janóné Lengyel Magdolna tag: Mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, akik nem tudnak ezzel 

megbirkózni.  

 

Kláricz János polgármester: A 2013 év ezekről a rendezésekről fog majd szólni. Arányaiban 

tekintve a közel 40 millió forintos felhasználású hitelkeret visszafizetése nagyon nehéz lesz.  

 

A belvizes visszafizetésben a körjegyzőséget alkotó másik két település is partner, közös 

fellépést is terveznek a belügyminisztérium felé. Pozitív visszajelzéseket kapnak, de csak 

akkor nyugodhatnak meg, ha már megkapta az önkormányzat a pénzt.  

A másodfokú határozat esetében esetleg tudnának még perre menni, de nem talált olyan 

indokot, amivel esetleg az időt lehetett volna húzni. Ezt a harcot az idén meg kell vívni. 

Az már érkezett visszajelzésként, hogy bármilyen segítséget is kap az önkormányzat, az már 

elvárás lesz, hogy a büntető feljelentést megtegye. Nem fognak semmilyen megállapítást 

tenni, majd a nyomozóhatóság ezt megteszi. Ennek a két dolognak párhuzamosan kell folynia. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Mikorra tehető ez a visszafizetési időpont letelte, márciusra? 

 

Kláricz János polgármester: Február 6-tól kell számolni a 90 napot, május első hetében 

amennyiben nem történik önhiki támogatás, az inkasszót bármikor aktivizálhatják az 

önkormányzat számlájára.  

12 havi részletfizetéssel élhetett volna az önkormányzat, de sajnos ugyanazt a 

fizetésképtelenséget eredményezné mint az inkasszó. 

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése Bucsa Község 

Önkormányzat 2012 évi költségvetésével kapcsolatosan?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa 

Község Önkormányzat 2012 évi költségvetését a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  
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   1/2012.(02.10.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét. 

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi költségvetésének középtávú 

tervezések véleményezése 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2012 évi költségvetésének középtávú tervezések véleményezése 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az államháztartási törvény előírása hogy a 

költségvetési rendelettel egyidőben el kell fogadni a középtávú tervezéseket.  

 

Kláricz János polgármester: A Magyar Államkincstártól olyan visszajelzéseket kaptak, hogy a 

fejlesztési területen nem lehet nagyobb kötelezettséget vállalni, mint az önkormányzat saját 

bevételének 5 %-a. A folyamatban lévő önhikis pályázattal összhangba hozható ez a 

betervezett összeg. Ennek az összegnek szerepelnie kell a költségvetési rendeletben. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Több törvény és kormányrendelet igazodik 

egymáshoz, de pl. a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet nem tartalmazza a várt 

magyarázatot. Jelenleg négy részből áll az önkormányzat költségvetése, van egy összesen 

önkormányzat, egy szakfeladatokat tartalmazó önkormányzat, egy általános iskola, és egy 

körjegyzőség.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek 

kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az 

önkormányzat középtávú terveit elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

   2/2012.(02.10) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi költségvetésének középtávú tervezések 

véleményezése 

A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi költségvetésének középtávú 

tervezését a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: azonnal 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi Munkatervének 

véleményezése 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2012 évi Munkatervének véleményezését.  
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Dr. Nagy Éva körjegyző: A Munkaterv azokat a tárgyalandó napirendeket tartalmazza, amiket 

már előre látják, hogy jogszabályok miatt kötelezettsége lesz a képviselő-testületnek 

megtárgyalni.  

Már egy módosítást is javasol, ami az önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének 

előirányzat módosítása, amit 2012 február 28. napjáig el kell fogadni a testületnek.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek 

kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az 

önkormányzat 2012 évi Munkatervét elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

   3/2012.(02.10) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi Munkatervének véleményezése 

A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi Munkatervét a Képviselő-

testület felé elfogadásra javasolja.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: azonnal 

 

4. napirendi pont: „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 

számú konstrukcióra történő pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

véleményezése” 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot a „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú konstrukcióra történő pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntések véleményezése” 

Megkérte Kláricz János polgármester urat szíveskedjen tájékoztatást adni a témáról. 

 

Kláricz János polgármester: Ismeretes, a "Bucsa Község Szennyvízcsatornázása" című, 

KEOP-7.1.0/11-2011-0004 azonosító számú nyertes pályázat alapján a településnek 

lehetősége nyílt a megvalósításra benyújtandó pályázatunk elkészítéséhez szükséges 

tevékenységek elszámolható költségeit nettó 30 600 000 Ft-ot vissza nem térítendő támogatás 

formájában finanszíroznia. A Projekt nettó összköltsége 36. 000. 000.-Ft volt. 

A pályázat elkészítéséhez szükséges, és arra alkalmas vállalkozások kiválasztása megtörtént, 

a vállalkozók megkezdték munkájukat, mely eredményes volt. 

Mostanra elkészült a „KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása” 

című konstrukcióra benyújtandó pályázatunk is, mely előreláthatólag 2012. február 17-én  

benyújtásra is kerülhet a Közreműködő Szervezethez.  

Az elkészült pályázat Megvalósíthatósági Tanulmánya, és azon belül a Költség-haszon 

elemzés tartalmazza a projekt összköltségét, az üzemelés és a fenntartás költségeit, mely 

adatok meghatározzák a szolgáltatás díjait. A díjaknak tartalmazniuk kell az üzemeltetés 

költségeit, a pótlásokat, az amortizációt, az üzemeltető költségeit.  

Továbbá a CBA meghatározta a támogatási intenzitást, a támogatás mértékét és az 



8 

 

önkormányzat által finanszírozandó saját forrás összegét is. 

A projekt beruházási költsége 1.314.717.000.-Ft, a támogatási arány 84,90%, a támogatás 

mértéke 1.116.195.219.-Ft, és a saját forrás mértéke 198.521.781.-Ft. Mint látható, sikerült 

szinte a lehető legmagasabb támogatási arányt elérnünk. 

A projekt Megvalósíthatósági Tanulmánya költség-haszon elemzésében szereplő díjképzési 

elvek, és díjszintek alkalmazása legalább a fenntartási időszak végéig- ami a megvalósulástól, 

2014-től 2019-ig tart- kötelező mind az önkormányzat, mind az üzemeltető számára. A 

költség- haszon elemzést 30 év távlatában vizsgálja a díjakat, állapítja meg a rendszer 

fenntarthatóságát. A megvalósulás évére, 2014-re kalkulált szennyvízdíj 450.-Ft/m
3
, a díjak 

további alakulását a költség-haszon elemzés határozza meg úgy, hogy biztosított legyen a 

létrejött szennyvízelvezető és tisztító rendszer fenntarthatósága.  

Az önkormányzat a saját forrást a Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói megállapodás  

- mely a Társulat hitelfelvételén alapszik- valamint egy MFB-s refinanszírozott konstrukciós 

hitel alapján- mely az üzemeltető kezességvállalásán alapszik- tervezi biztosítani. 

A szükséges saját forrás 198.521.781.-Ft, melyet megközelítőleg ¾- ¼ arányban a Társulati 

hitel, és az önkormányzati hitel biztosít majd. Ez alapján a társulati hitel 150.017.000.-Ft, az 

önkormányzati hitel pedig 48.504.781.-Ft. 

A Gazdasági Bizottságnak most olyan döntést kellene hozni, hogy javasolja a képviselő-

testület felé a „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11 számú 

konstrukcióra történő pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalát. 

 

Juhász Sándor elnök: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a Gazdasági Bizottság 

tagjait, van-e valakinek kérdése?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 

Képviselő-testület felé javasolja 

    4/2012.(02.10.) Gazdasági Bizottsági határozat 

„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú konstrukcióra 

történő pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések véleményezése” 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11 számú konstrukcióra történő 

pályázatbenyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalát, melyek a következők:  

1. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” címen pályázatot nyújt be az 

Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-1.2.0./09-11 számú 

Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása pályázati konstrukcióra. 

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási 

pályázat költség-haszon elemzésében szereplő 198.521.781.- Ft saját forrást 

150.017.000.-Ft víziközmű társulati hitelből, valamint 48.504.781.-Ft erre a célra 

elkülönített önkormányzati saját forrásból kívánja finanszírozni. 

3. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 jelű pályázathoz csatolandó 

mellékletek, és nyilatkozatok- Projekt adatlap, Megvalósíthatósági Tanulmány és 

mellékletei, engedélyek és tervek, valamint az önrész és a tulajdoni viszonyok igazolása - 

aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 
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Juhász Sándor elnök: Mivel több napirendi pont, kérdés és vélemény már nem volt, 

megköszönte a bizottsági tagok szíves részvételét, és a Gazdasági Bizottság nyilvános ülését 

12,15 órakor bezárta. 

   

 

Kmf. 

 

 

 

           Juhász Sándor                                    Fehér Lászlóné  

              a Gazdasági Bizottság elnöke                       a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

 

                Dr. Nagy Éva 

                   körjegyző  

  

     

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


