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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

665-1/2014. iktatószám 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2014. 

január 23-án (csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Biró Endre elnök, Juhász Sándor, Fehér Lászlóné tagok 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Janóné Lengyel Magdolna tag 

 

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

Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 

Biró Endre elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyzőt, Zsombok 

Gyuláné és Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársakat. 

 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen 

van.   

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Juhász Sándor tagot. 

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Sándort, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhász Sándort 

jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

Ismertette a napirendi pontot, és javasolta annak elfogadását.  

  

Napirendi pont:  

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni.  

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

pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

véleményezése 

 

Biró Endre elnök: Kérte Kláricz János polgármestert, hogy terjessze elő Bucsa Község 

Önkormányzat 2014. évi költségvetését. 
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Kláricz János polgármester: A 2014 évi költségvetést 2014. február 5. napjáig be kell 

terjeszteni a képviselő-testület elé, mivel a központi költségvetést 2013 december végén 

fogadta el az országgyűlés.  

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalt két település Bucsa és Kertészsziget községek 

alkotják. A tervezésnél ugyanazon elvek alapján haladtak, mint a tavalyi évben, azaz 12 fővel 

szeretné a két település a közös hivatalt működtetni.  

Bizonyos fokú normatíva emelés volt a tavalyi évhez viszonyítva, de ennek kimutatása 

nagyon bonyolult, mivel a tavalyi évben két hónapig még a körjegyzőség is működött. A 

hivatalra kapott állami normatívát a költségvetés jelenlegi állása szerint megközelítőleg 

1.344.000 Ft-tal kell kipótolni. 

Kertészsziget Község Önkormányzatával tárgyalásokat folytattak, és előzetesen egyeztettek a 

Magyar Államkincstár munkatársával is. Arra a megállapodásra jutottak, hogy nem kell külön 

megbontani a két településre jutó normatívát. A pótlást úgy fogják az önkormányzatok 

költségvetéseikből a közös hivatal költségvetésébe juttatni, hogy a közös hivatal 

Megállapodását módosítják aszerint, hogy a költségek megosztása a két önkormányzat között 

a tényleges foglalkoztatotti létszám aránya legyen a meghatározó. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: 12 fő köztisztviselőt jelent a közös hivatalnál 

foglalkoztatottak létszáma. A létszám 8,53 fő azaz, aki támogatásra kerül, központilag van 

megállapítva egy képlet szerint. Az ezen a létszámon felüli létszámot spórolással, a dologi 

kiadások csökkentésével lehet kigazdálkodni. 

Kertészsziget Község Önkormányzata hivatalához a képlet alapján nem lehetett létszámot 

számolni, mert negatív szám jött ki, végül maradtak abban a létszámban, ami a tavalyi évben 

volt megállapítva, azaz 2 fő Kertészsziget, illetve 10 fő a jegyzővel Bucsán. 

A Magyar Államkincstár nem vizsgálja a létszám meghatározását, illetve több normatívát 

nem tud adni, mint a számított létszám szerinti, de a feladatot el kell látni.  

  

Kláricz János polgármester: Azt tudni kell, hogy a Kertészszigettel fenntartott közös 

intézmények könyvelése Bucsán zajlik, Kertészszigeten csak az önkormányzat könyvelését 

végzik. Tavalyi évben elég sok módosításon mentek keresztül az intézményi struktúrában, a 

Magyar Államkincstár sem tudott néha pontos állásfoglalást adni.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Kertészsziget Község Önkormányzatával a közös 

hivatal létszáma kiszámításáról is folytattak tárgyalásokat. Többszöri átszámítással 

megegyezésre jutottak. 

 

Kláricz János polgármester: A Közös Önkormányzati hivatal a kisebb gondot okozza a 

költségvetés elkészítése terén. A közösen fenntartott óvoda költségvetését is megismerhetik a 

Bizottság tagjai. Az előzetes számítások szerint a szükséges pótlás 10 millió forint lesz. 

Arányaiban majdnem ott van az önkormányzat, mint amikor az iskola költségvetését kellett 

kipótolni. Amit biztosan lehet tudni, az az, hogy szakmai vonalon nagyobb a bérkiadás, 

amikor az iskola és az óvoda kettévált, akkor az önkormányzat emelte a létszámot az óvoda 

tekintetében, hiszen ezzel az előírásokhoz, a jogszabályhoz igazodott. Majd később 

szembesült az önkormányzat azzal, hogy nem lehet adminisztratív létszám és csökkent az 

óvodapedagógusi létszám is. Ezzel sem lehet vitába szállni, ugyanis az állami normatívához 

elvégzik a központi számításokat. Az idei évben egy óvodapedagógus nyugdíjba vonul, de az 

idén ez nem jelent megtakarítást, mert a bére, a jubileumi jutalma is megilleti, és még az sem 

megoldás, ha a távozó pedagógus helyét nem töltik fel.  
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Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Az óvodánál átlagbér alapú finanszírozás van, hiába 

emelték meg a béreket, nem azt a finanszírozást kapja az önkormányzat. Több olyan dolgozó 

van, akinek magasabb a bére.  

 

Kláricz János polgármester: Az óvoda finanszírozása majdnem olyan képet mutat, mintha 

minden óvodapedagógus kezdő pedagógus kellene hogy legyen, így jóval kevesebb a 

finanszírozás. Arra majd nyílik lehetőség, hogy az önkormányzat nem a szakmai, hanem a 

technikai személyzetet biztosítsa, közfoglalkoztatás keretében.  

 

Az önkormányzat szakfeladatai közül néhány helyen emelkedett a normatíva, mint például a 

zöldfelület karbantartás, és a temető fenntartás területeken.  

 

2014. február 5-ig lesz egy olyan anyag, amely tárgyalható lesz már, akkor fognak testületi 

ülést tartani. Igyekeznek a pénzügyes kollegák, hogy megfeszített tempóban időre elkészüljön 

az anyag.  

A közművelődés területére félévtől a garantált bérminimumon két fő foglalkoztatását 

terveznék. Egy fő a könyvtáros lenne, egy fő pedig kulturális szervező. 

Egy fő felvételre került közalkalmazotti státuszban, mint műszaki asszisztens, és 

informatikus. A közalkalmazotti státusz azért vált fontossá, mert a választásokkal 

kapcsolatosan nem lehet külsős személyt foglalkoztatni.  

2014 márciustól lenne plusz egy fő foglalkoztatva szintén a szakmunkás bérminimumon a 

közfoglalkoztatottak koordinálására.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A költségvetés összesítése, és egyeztetése után 

megállapításra került, hogy a költségvetés jelenleg 42 millió forint hiányt mutat.  

Ha még az önkormányzat tudomására jut a gyermekétkeztetés finanszírozása, akkor sem fog 

ennyi összeget jelenteni.  

A közös hivatal és az óvoda költségvetése már adott, az önkormányzat költségvetése 247 000 

eFt, amelyben szerepel hitel visszafizetés, 2 millió forint tartalék, a többi a segély, a dologi 

kiadás, és a bér.  

A bevételi oldalon úgy tervezték az iparűzési adót, mint ahogy az a tavalyi évben teljesült. A 

Munkaügyi Központ támogatását is betervezték, illetve a közmunkaprogramban 

foglalkoztatottak bérét is pontosan ki lehetett számolni, és a bevételi oldalon is tervezni 

lehetett. Az OEP-től átvett pénzeszköz a tavalyi teljesítés alapján lett betervezve.  Nem 

terveztek olyat, hogy előző évi visszatérülés. 

A kertészszigeti önkormányzattól átvett támogatás a társulásnál és az óvodánál szerepel, de 

technikailag mindenhol megjelenik. Az önkormányzat kapja az állami támogatást, és átutalja 

a társulásnak, de nem a társulás használja fel, hanem az óvoda. Ugyanez a helyzet a közös 

hivatalnál is, ott is az önkormányzat kapja meg az állami támogatást, és átutalja a közös 

hivatalnak, és onnan használja fel a hivatal.  

Hitelfelvétel nem szerepel a költségvetésben, de az állami támogatások között szerepel a 

működőképességet megőrző támogatás megpályázása. Az óvodai étkeztetés 16 millió forint 

önkormányzati támogatásra szorul.  

  

Kláricz János polgármester: A konyha üzemeltetésénél szeretne tervezni két fő 

foglalkoztatását, valamint 6 főt a konyhára. 

Félévig terveznék megbízási díjjal az élelmezésvezetőt, majd utána közalkalmazotti 

jogviszonyban egy főt.  
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A jelen ülés célja az volt, hogy tájékoztassák a Gazdasági Bizottság tagjait arról, hogy milyen 

tervezési folyamaton ment keresztül a 2014 évi költségvetés, honnan indulnak, milyen 

irányba tartanak. 

 

Juhász Sándor tag: Sajnos az a meglátása, hogy még kevesebb az állami támogatás, a 

feladatfinanszírozás nem elegendő a kiadások fedezésére.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Volt a kormánynak egy olyan döntése, hogy a 

személyi jövedelemadó arányos részét elvették, mint állami támogatást, de ígéret volt ara, 

hogy valamilyen módon ezt az állam visszapótolja. Az a meglátása, hogy ezt nem pótolták 

semmilyen módon. 

 

Kláricz János polgármester: December hónapban az önkormányzat arra tartalékolt, hogy 

vissza tudja fizetni a folyószámla hitelkeretet, és újra meg tudja az igényelni. Bizonyos 

kiadásokat emiatt elhalasztott az önkormányzat, próbált tartalékolni. Ennek eredményeként 

csak valamennyivel több, mint 3 millió forint összeget kompenzál az állam. Ha tudták volna, 

hogy a december eleji folyószámla hitel összege számít, másként számoltak volna ezzel.  

 

Biró Endre elnök: Megköszönte a Polgármester úr és a pénzügyi munkatársak tájékoztatását 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-

e még kérdése?  

 

Mivel több kérdés nem volt, a 2014. évi költségvetésről szóló napirendet lezárt, és mivel az  

tájékoztatás volt, döntést nem igényel, határozat hozatalra nem került sor. 

 

Biró Endre elnök: Megköszönte a tagok szíves részvételét, és a Gazdasági Bizottság 

nyilvános ülését 16,45 órakor bezárta. 

   

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

           Biró Endre                                  Juhász Sándor  

              a Gazdasági Bizottság elnöke                           jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                              a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

                      Dr. Nagy Éva 

                           jegyző  

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


