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1. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2019.
január 30-án (szerdán) délután 15,00 órakor megtartottnyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak:Földesi Györgyné elnök,Faluházi Sándor, Fehér Lászlóné, Polyák Jánosné tagok
Távolt maradt: Mogyorósi Anikó tag
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi főmunkatárs, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főelőadó
Földesi Györgyné elnök:Köszöntöttea Gazdasági Bizottság megjelent tagjait Dr. Nagy Éva
jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat, Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat az
év első ülésén. Minden jót kívánt. Külön köszöntötte, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi
főelőadót, aki először vesz részt ülésen, mint pénzügyes munkatárs.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 4 fő jelen van, hiányzó 1 fő, a döntésben résztvevők száma 4 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fehér Lászlóné bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér Lászlóné
bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Fehér Lászlóné tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné – Bizottság elnöke
Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs
2./Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné – Bizottság elnöke
Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs
3./ Belső ellenőrzési jelentések véleményezése (Bucsa Község Napközis Konyha
működésének ellenőrzése, önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálata)
Előadó:Földesi Györgyné elnök
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4./ A 2019. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához
szükséges saját erő biztosítása véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
Földesi Györgyné elnök
5./ Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek a meghívó szerinti
napirendi pontokon túl más javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont:A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, aBucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének véleményezését.
A napirend összefügg a második napirenddel, ezért nem baj, ha rátérnek arra is.
Ezzel átadta a szót a bizottság tagjainak.
Faluházi Sándor tag: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetése hasonló
az elmúlt évekéhez, a költségvetés túlnyomó részét a személyi juttatások jelentik kiadásként,
a dologi kiadás kevesebb. A képviselő-testület a köztisztviselői bérrendezésre benyújtandó
pályázatról döntött. Egyetért a pályázat benyújtásával, ha van lehetőség a béreket
kompenzálni, akkor azt valamilyen mértékben meg kell tenni, ezt fontosnak tartja. Ha ezzel a
pályázaton nyert összeggel csökkenthető az önkormányzat kiadása, az is kedvező.
Aszöveges tájékoztatót is nagyon jónak tartja, valamint a táblázatos kimutatásokat is.
Földesi Györgyné elnök: Észrevételként elmondja, hogy mind a székhely, mind a kirendeltség
esetében a Közös Hivatal 2019. évi költségvetése kiegészítést igényel az önkormányzatoktól.
Megkérdezte, hogy mennyi ez az összeg?
A bérrendezésre benyújtott pályázaton 6.672.000.-Ft. támogatást kaphat az önkormányzat a
köztisztviselői illetmények változására, megkérdezte, hogy ezt az összeget biztosan
megkaphatják?
A tervezés alapja a 2018. évi költségvetés, erről majd bővebben az önkormányzat
költségvetéséről szeretne szólni, mert a hivatal költségvetése kisebb volumenű.
Kiemelné a szöveges előterjesztésből, hogy „A személyi juttatások között került
megtervezésre a közös hivatal székhelyén foglalkoztatott 9 fő köztisztviselő 12 hónapra
tervezett bére, cafetériája, egyéb költségtérítése (éleslátást javító szemüveg biztosítása,
közlekedési költség) aműszakis dolgozót helyettesítő díja.
Megkérdezte, hogy mit jelent a műszakis dolgozót helyettesítő díj, mi ez, kié, és mit jelent?
Megkérdezte, hogy a saját gépkocsi használata hogyan van szabályozva?
Megkérdezte, hogy hogyan van szabályozva az, hogy kinek jár saját gépkocsi használati díj?
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A székhely kiadása összesen: 47.404.788 Ft,a kirendeltség kiadása: 8.260.995 Ft, összes
kiadás: 55.665.783 Ft.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Bucsa Község Önkormányzata 7.642.798 Ft-tal,
Kertészsziget Község Önkormányzata 3.153.785 Ft-tal egészíti ki a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését.
A műszakis dolgozó által végzendő feladatokat helyettesítéssel oldja meg a hivatal, ennek a
dolgozónak a helyettesítési díja van betervezve.
A közlekedési költségtérítést a jegyző asszonyt vesz igénybe, mivel a kertészszigeti
kirendeltségre saját kocsi használattal jár ki.
Földesi Györgyné elnök: Kinek jár költségtérítés?
Kláricz János polgármester: Javasolja a szabályozás felülvizsgálatát.
Dr. Nagy Éva jegyző: Folyamatban van a kincstári ellenőrzés, ennek keretében az összes
költségvetési szerv összes szabályzatát vizsgálják. Most február 8-ig is van egy határidős
elvégzendő feladat, ez is benne lesz, mint felülvizsgálandó és megalkotandó szabályzat.
Földesi Györgyné elnök:Megköszöni a választ, javasolja, hogy akkor együtt legyenek a
szabályzatok felülvizsgálva.
Megkérdezte, hogy miből fogja Bucsa Község Önkormányzata pótolni a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetési hiányát?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Most,mint támogatás finanszírozás betervezésre
került Bucsa Község Önkormányzata költségvetésébe.
Az idei évi magasabb, mint a tavalyi, mivel az előző jegyző asszony részére a decemberben
elfogadott és kifizetett jutalom benne van.
Földesi Györgyné megköszönte a hozzászólásokat.
Javasolja a Gazdasági Bizottság részére, hogy még ne javasolja elfogadásra a képviselőtestület részére Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetését, mivel az még
módosulhat. Kérte, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
1/2019.(I.30.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
beterjesztését véleményezte. Nem fogadja el, és a Képviselő-testület felé sem javasolja
elfogadásra, mert a közös hivatal 2019. évi költségvetése még változhat, február hónapban
javasolja újratárgyalni.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
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2./ napirend: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezését.
A korábbi Gazdasági Bizottsági ülésen kérte, hogy a tervezés ne bázis alapon történjen. A
Pénzügyi főmunkatárs úgy fogalmazott, hogy a költségvetés tervezésének alapja a 2018. évi
költségvetésben tervezettek és azok év végi teljesülése legyen.
A közutak fenntartásának támogatására 5.137.470 Ft van betervezve a bevételi oldalon,
megkérdezte, hogy mire fogják költeni?
A nem közművel összegyűjtött
megkérdezte, hogy van-e még ilyen?

háztartási

szennyvíz

ártalmatlanítására

terveztek,

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Nem került betervezésre nem közművel összegyűjtött
szennyvíz ártalmatlanítására bevétel, októberben van normatíva igénylés, ha lesz akkor fog az
önkormányzat módosítást eszközölni. A tavalyi évben gyűjtött szennyvízre is évközben
igényeltek normatívát.
Földesi Györgyné elnök: Megkérte a pénzügyi főmunkatársat szíveskedjen tájékoztatást adni
a szociális programelemhez nyújtandó önkormányzati saját erőről.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Eddig a közfoglalkoztatáshoz a települési támogatás
terhére tervezett az önkormányzatsaját erőt, de az idénre lecsökkent a települési támogatás és
nem lehet csak a rendeletben nevesített célokra felhasználni. Az önkormányzatnál van egy
olyan program, a szociális, ahol önerő szükséges a dologi kiadásokhoz.
Kláricz János polgármester: A programelemekben 15 fő létszámokban van meghatározva az,
hogy hány százalékos a támogatás 80, 90, vagy 100 %-os. A bér területén 100 %-os a
támogatás, de a dologi kiadások területén a létszámhoz kötődik.
Összevonták a programokat a tavalyi szociális, közút, belvíz és bio- és megújuló energia
felhasználása programelemet a szociális programelem tartalmazza. A tervezés úgy készült,
hogy a két eredményt kimutató programelemben a mezőgazdasági és a helyi értékteremtő
programelem olyan létszámmal lett tervezve, hogy 100 %-os a dologi támogatás, de a
szociális programelem, ahol a létszám a tavalyi évihez képest közel 30 fővel csökkentve lett,
de így is 70 fővel indul és így is ki kell egészíteni a dologi kiadásokat.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Erre nincs állami támogatás és mivel a költségvetést
nullásra kell tervezni, ezért az helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása soron tervezte az
önerőt.
Földesi Györgyné elnök: A költségvetésben az ingatlan eladása már nem 14,5 millió forinton
van tervezve, hanem 8,5 millió forinton. Ez is kérdőjeles. Vannak tehát a költségvetésben
olyan tételek, amelyeket 99,9 %-ban most is tudnak, hogy nem fognak megtérülni.
Gondolkodni kell ezen, az utolsó választási évben ne tegyenek bele a költségvetésbe olyan
bevételeket, amiről tudják, hogy nem fognak teljesülni. Erre szeretne még visszatérni.
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Faluházi Sándor tag: A közmunkaprogramban a brikettgyártásból származó brikettet tervezték
az önkormányzati intézményeknél fűtésre. Az önkormányzat 2019 évi kiadásában több mint
hétmillió forint van tervezve tüzelőanyagra. Megkérdezte, hogy mit takar ez a tétel a
kiadásoknál?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A szociális tűzifát, amit már nem a települési
támogatáson belül, hanem a nevén nevezve kell szerepeltetni a költségvetésben. Az
önkormányzat megvásárolja a tűzifát, hozzáteszi a szállítási költséget,és az áfát.
Valamennyi mennyiségű tűzifa van tervezve, mert a Közösségi Házban azzal fűtenek, illetve
a mezőgazdasági programhoz, és a melegedő fűtéséhez is szükség van tűzifára.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még egyéb vélemény, javaslat?
A bizottsági tagok részéről nem hangzott el több hozzászólás.
Elmondta, hogy vannak még olyan tételek, amelyek módosulni fognak. Február 15-ig kell a
költségvetést beterjeszteni, utána bármikor elfogadható.
Javasolja, hogy vizsgálják felül az önkormányzat vagyongazdálkodását. Erre utalt már a
szeptemberi gazdasági bizottsági ülésen és a decemberi testületi ülésen is.
Érti ezalatt a közterületen lévő faházak, teraszok, kamionparkolók bérleti díját, erre külön
rendelet is van. A lakások, boltok épületének bérletét, a földbérleteket. Mindazokat,
amelyeket az önkormányzat hasznosít.
15 éve biztosan nem volt inflációhoz igazítva. Ehhez kell készíteni egy anyagot,
megvizsgálni, és bekell építeni a költségvetésbe. Javasolja, hogy a helyi adó rendeletet is
vizsgálják felül, az sem volt alakítva az inflációhoz mérten. Annak bevétele változását nem
lehet az idei költségvetéshez alakítani, de az idén kell módosítani ahhoz, hogy jövőre lehessen
vele dolgozni.
Bejelentette, hogy Dr. Szabó Miklós ügyvéddel megszűntették a megbízást, ezzel is több mint
egymillió forintot takarítanak meg.
Legalább háromévenként kellene a díjakat felülvizsgálni és az inflációhoz alakítani.
A követelésekről készült kimutatásról a bejelentések keretében szeretne szólni.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy a
bérrendezésre benyújtott pályázat is módosíthatja a költségvetést, de más okból is lesznek
tételek, amelyek változni fognak. Ezt a beterjesztett költségvetést még át kell dolgozni. Ez a
költségvetés tehát egy alap, és még lesz benne változás.
Földesi Györgyné elnök: Megköszöni a kiegészítést. Az a kérése, hogy a vagyonelemekkel
kapcsolatos anyagot készítsék el, és amikor a soron kívüli ülésen tárgyalják a belső ellenőrzés
anyagát akkor kerüljön mindkettő megtárgyalásra.
Bár nem a Gazdasági Bizottság hoz határozatot, de javaslatot tehet a bizottság arra, hogy ne
8,5 millió forinton legyen betervezve az ingatlan eladás. Az Ady Endre utcai ház 22 millió
forintos ház. Tavaly is 14,5 millió forinton volt betervezve.
Megkérdezte, hogy miért ezzel az összeggel került bele a költségvetésbe?
Kláricz János polgármester: Ingatlan eladás van tervezve, csak az ingatlan eladás alatt az Ady
Endre utcai ingatlant vizionálják.
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Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Ez az ingatlan eladás lehet egy föld, vagy egy telek.
Földesi Györgyné elnök: Mivel más ingatlan eladásról nem döntött a Képviselő-testület, ezért
csak az Ady Endre utcai ingatlanra lehet gondolni.
Kláricz János polgármester: Annyi kiegészítése lenne, hogy a költségvetés nullához való
közelítése tárgyaláskor legyenek figyelemmel arra, ha nem terveznek hiányt, akkor a
rendkívüli támogatás pályázatokból az önkormányzat automatikusan kizárja magát.
A legnagyobb aggodalom a szociális támogatás lecsökkenése, 40-60 %-os elvonások voltak.
A csökkenés okát senki nem tudta megmondani az államigazgatáson belül. Annyi
felvilágosítást kapott az önkormányzat, hogy február hónapban fog megnyílni a REKI
pályázathoz hasonló pályázat. Ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni. Erre a kiírásra
muszály benyújtani pályázatot, mert már látják, hogy a jelenlegi keret milyen fedezetet nyújt.
A Szociális Bizottság felé már jelezte is a jegyző asszony, hogy minimalizálni kell a
befogadott segélyeket az elbíráláskor.
Földesi Györgyné elnök: Annyi segélyt tud a bizottság nyújtani, amekkora a szociális keret.
Megérti azokat is, akik rászorulnak. Lehetséges, hogy meg kell rostálni a kérelmeket, illetve a
rendeletet is módosítani kell.
Kláricz János polgármester: Az elmúlt két évben a települési támogatás keretét
másfélszeresére növelték, majd újra növelték, a képviselő-testület ehhez alakította a
rendeletét. Most pedig sokkal kevesebb a keret, aminek az okát nem lehet tudni.
Földesi Györgyné elnök: Véleménye szerint nem látják még a költségvetés végét. A
bérrendezésre benyújtott pályázattal kapcsolatosan is bíznak a sikerben, de kiderülni akkor
fog, amikor már értesítést is kap az önkormányzat a nyertes pályázatról.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A költségvetési törvényben az áll, hogy a 20.000 Ft
alatti adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok a költségvetésbe normatívába a
létszámhoz képest 800.000 Ft-ot állíthatnak be, és a hatmillió forintos támogatásra
pályázhatnak. Ha nem nyer az önkormányzat, akkor teljesen felül kell vizsgálni a
költségvetést.
Kláricz János polgármester: A pályázatban ott van azonban elrejtve az, hogy a megemelt
illetményalap jövőre nem csökkenhet, erre vonatkozóan nem lehet tudni, hogy jövőre
megkapja-e az önkormányzat erre a forrást. Választások éve van.
A pályázatban csak azt kellett rögzíteni, hogy az önkormányzat megemeli az illetményalapot,
és a költségvetésben a bértömeg év végén kimutatható lesz.
Polyák Jánosné tag: A köztisztviselők részére más juttatásként nem lehet odaadni ezt az
összeget?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Egy része úgy lesz, illetve van akinek még az
alapilletményét is ki kell egészíteni a minimálbérre.
Illetve olyan juttatások is vannak amelyek határozott idejűek.
Földesi Györgyné elnök: A köztisztviselői törvény 60 §-a kimondja, hogy az illetményalapot
fel lehet emelni, de akkor az már örökre úgy marad.
Annyira emelkedett a minimálbér, és a bérminimum is, hogy ha ezt megtették nem tették
rosszul.
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Kláricz János polgármester: Van négy olyan köztisztviselő, akiknek az emelkedés ellenére is
ki kell egészíteni az alapilletményét a minimálbérre.Itt látszik a probléma, mert ebbe nem lát
bele akkor senki, ez még nem került rendezésre, annak ellenére, hogy már több területen az
egészségügyben, a szociális területen is volt bérrendezés.
Földesi Györgyné elnök: Megköszöni a kiegészítéseket, és javasolja, hogy a Gazdasági
Bizottság a képviselő-testület részére még ne javasolja elfogadásra Bucsa Község
Önkormányzata 2019. évi költségvetését.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
2/2019.(I.30.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése beterjesztését
véleményezte. Nem fogadja el, és a Képviselő-testület felé sem javasolja elfogadásra, mert az
önkormányzat 2019. évi költségvetése még változhat, február hónapban javasolja
újratárgyalni.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentések véleményezése (Bucsa Község Napközis
Konyha működésének ellenőrzése, önköltségszámítás rendjének és szabályosságának
felülvizsgálata)
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a belső ellenőrzési
jelentések véleményezését, Bucsa Község Napközis Konyha működésének ellenőrzése,
valamint az önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálata napirendet.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjainak véleményét.
Két belső ellenőrzésről alkot véleményt a Gazdasági Bizottság, egyrészt a konyha
működésével kapcsolatosan, másrészt a közösségi ház helyiségeinek bérbeadásával
kapcsolatosan.
Dr. Nagy Éva jegyző: A lakások és helyiségek bérleti díjairól szóló rendeletet 2015 évben
alkotta a képviselő-testület, négy éve, mindenképpen szükségesnek tartja a felülvizsgálatot.
Földesi Györgyné elnök: A többi bérleti díjjal együtt vizsgálják felül a közösségi ház bérleti
díját is. A közösségi házban vannak olyan események, aki díjat szed azoktól, amilyen
tevékenységet ott végez (oktatás, tánctanítás, stb.).
Olyan határozatot javasol, hogy a belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javasolja, és az
általános vizsgálattal együtt majd megállapítást nyer egy új rendelet.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testület felé elfogadásra a
belső ellenőri jelentést, és javasolja a bizottság, hogy a hivatal készítse elő az új
rendelettervezetet a felülvizsgált díjakkal kapcsolatosan.
Földesi Györgyné elnök: A konyhánál folytatott belső ellenőrzési jelentésében szerepel a
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konyha alaptevékenysége egyéb szervek, személyek részére történő étel előállítása,
értékesítése, rendezvény megtartása, helyiség bérbeadása?
Megkérdezte, hogy mennyire gyakorlat a rendezvény megtartása, helyiség bérbeadása a
konyhánál?
Dr. Nagy Éva jegyző: A helyiség bérbeadásáról van szó inkább. Nincs olyan irányú igény,
vagy elgondolás, hogy rendezvények kerüljenek megtartásra, ha lenne, akkor szükség lenne
önköltség számítási szabályzatra.
Földesi Györgyné elnök: Ha a lehetőség ott van, akkor mindenkibe felmerülhet, hogy
igénybevegye a szolgáltatást.
Dr. Nagy Éva jegyző:A rendeletben, amelyben a térítési díjakat határozza meg az
önkormányzat, abból ki is került az a tétel, mert benne volt, hogy ez 1250 Ft+ áfa összeg a
rendezvényi étkeztetésre és hatályon kívül lesz helyezve.
Földesi Györgyné elnök: Kéri, hogy sürgessék meg a konyha névváltozását.
Jellemzően a konyha nem vállalja a konyha rendezvények lebonyolítását, szabad kapacitása
terhére, de nem javasolja, nem lenne okos dolog, ha a szociális, illetve gyermekintézményben
lakodalmakat bonyolítanának le.
Kláricz János polgármester: Volt rá alkalom, hogy hidegtálat készítettek.
Földesi Györgyné elnök: Nem javasolja, meg tudja mindenki máshogy is oldani a
rendezvényi étkeztetést. Megkérdezte, hogy vendégétkezésnek számít, ha a volt pedagógus ott
étkezik?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A rendelet és határozat is leszögezi, hogy kik
tartoznak a kedvezményesen étkezők körébe.
Dr. Nagy Éva jegyző: A rendelettervezet előkészítésekor tárgyaltak arról, hogy kik jelentik az
alkalmazotti kört, kik minősülnek dolgozónak. Így Bucsa Község Önkormányzata
közalkalmazottja és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozója, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi
Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása közalkalmazottja és munkatörvénykönyve
alapján foglalkoztatott dolgozója.
Földesi Györgyné elnök: Felvetné még azt a témát, de ezt már nem ennek a képviselőtestületnek illene kezdeményezni, azonban mégis szeretné említeni, hogy a konyha
bérbeadásán is el lehetne gondolkodni. Sok helyen van így városokban.
Dr. Nagy Éva jegyző: A környező településeknél már érdeklődtek ilyen témában, és az a
tapasztalat, hogy bérbeadást követően a megszokottól eltérő, mennyiségi és minőségi
kifogások merülnek fel az új szolgáltatót illetően. Nyilván ennek van egy ilyen kockázata.
Földesi Györgyné elnök: Ha bérbead valamit az önkormányzat, azt nyilván haszonnal adja
bérbe.
Kláricz János polgármester: A szociális intézményt lehetne megkérdezni erről, mert az
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önkormányzati konyháktól, és a külső szolgáltatóktól is vásárolnak ételt, sokkal nagyobb a
tapasztalatuk.
Földesi Györgyné elnök: Nem aktuális most ez a téma, csak a gondolkodás erejéig vetette fel.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt,
elfogadásra javasolta a belső ellenőrzési jelentéseket, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
3/2019.(I.30.) Gazdasági Bizottsági határozat
A konyha működésének ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentés véleményezése
A Gazdasági Bizottság véleményezte és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a
Cs.A.Cs. Zrt által készített, Bucsa Község Napközis Konyha működéséről szóló belső
ellenőrzési jelentését.
Felelős:Földesi Györgyné elnök
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
Földesi Györgyné elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki az Önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálatáról készült
belső ellenőrzési jelentést elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
4/2019.(I.30.) Gazdasági Bizottsági határozat
Önköltségszámítás rendjének és szabályosságának felülvizsgálatáról készült belső
ellenőrzési jelentés véleményezése
A Gazdasági Bizottság véleményezte és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a
Cs.A.Cs. Zrt által készített, az önköltségszámítás rendjének és szabályosságának
felülvizsgálatáról szóló belső ellenőrzési jelentést.
Felelős:Földesi Györgyné elnök
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: A 2019. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program
megvalósításához szükséges saját erő biztosítása véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a 2019. évi Start
Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához szükséges saját erő
biztosítása véleményezését.
A képviselő-testület irányelveket is kapott a kormányhivataltól. Bucsa Község
Önkormányzatánál ugyanazok az ágazatok vannak betervezve a közfoglalkoztatás területén,
csak kevesebb létszámmal.
Tavaly novemberben készített egy vázlatot a Gazdasági Bizottságnak a nyáron végzett
ellenőrzésről, amelyben leírta, hogy a tavalyi évben betervezett feladatok nem valósultak
meg.
A szociális programhoz kapcsolódó önerő biztosításával egyetért.
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A kertészetet fenn kell tartani, különösen a gyümölcsöst, nincs más út.
Kért a gyümölcsössel kapcsolatosan a három árajánlatot, de csak a Lévai Jánosé van meg, és
egy referencia ajánlatot kapott, amely sok van az interneten is, ez így nem elfogadható.
Kláricz János polgármester: A harmadik ajánlat egy dévaványai kereskedő ajánlata volt, más
egyéb is volt benne, jóval bővebb, nemcsak a gyümölcsfa.
Földesi Györgyné elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjainak véleményét.
Fehér Lászlóné tag: A közmunkaprogramban ugyanazok a lehetőségek vannak, mint tavaly.
Évek során már mondható, hogy amegvalósulás nem látszik. Sem a belvíz program, sem a
gyümölcsös. A brikettgyártásból semmi, csak az eszközöket vásárolták meg.
Ha minden évben bármi is megvalósult volna ezekből a programokból, kicsi rész is, akkor
lehetne haladni, látszana a fejlődés, és a fejlesztés. Ezt véleményként fogalmazta meg.
Kláricz János polgármester: Szeretne annyit hozzátenni, hogy a jelenlegi programban olyan
tevékenységek vannak, amelyek különösebb szakmai előképzettséget nem igényelnek.
Annyira megváltozott az elmúlt években a közmunkások összetétele, hogy az új programok
megvalósításának a csúszása annak tudható be, hogy nagyon kevés a szakember. Egy, talán
két személy van, akik traktorvezetéssel megbízható.
Ami látszik, az az, hogy a szociális programban járda, támfal és korlát helyreállításon kívül
nincs más betervezve, pontosan azért, hogy ne érje az önkormányzatot csalódás a teljesülés
területén.
Az, hogy mekkora létszámot foglalkoztat az önkormányzat az idei évben, az még mindig egy
elvárt létszám. Most az a meghatározott a létszámmal kapcsolatosan, hogy megszabták, hogy
a bázis létszámhoz képest mennyivel kell lecsökkenteni a létszámot.
Az, hogy a programokat összevonták, az az adminisztrációs feladatokat csökkenti, nem kell
annyi felé bontani az elszámolást.
A közmunkaprogram folyamatosan kritizálható terület, sajnos. Reméli, hogy előbb-utóbb
Békés megye is becsatlakozik a vérkeringésbe, amely tapasztalható, hogy a négy évvel
ezelőtti 250 fős foglalkoztatotti létszám volt, most már ennek a létszámnak a felét
foglalkoztatja az önkormányzat, a többiek elhelyezkedtek a munkaerő-piacon. Aki ezt a
programot kitalálta, az ebből a szempontból jó volt, az egy másik kérdés, hogy milyen szinten
tudott ennek a lehetőségével az önkormányzat élni.
Földesi Györgyné elnök: Az lenne a kérése a következő időben, hogy határozottabb legyen a
munkarend, és a határozottabb felügyeletet tartsanak a munkaidő betartására, és több
ellenőrzés legyen.
Amit a kormány megalkotott, az törvény, azt így kell figyelembe venni. Tetszik, nem tetszik,
ehhez kell alkalmazkodni.
Az ellenőrzéskor a dolgozók részéről személy szerint mindenki rendben volt, a legnagyobb
hibákat az irányításban látta, azokban akik itt vannak középen. Nem jó az irányítás, nem jó a
munkaelosztás, nem jó a felügyelet. Nem jól vannak eligazítva az emberek. Nem hibáztatja a
közfoglalkoztatottakat. Régóta ez a véleménye. Ezt megerősítené annyiban, hogy nagyobb
határozottsággal figyeljenek oda, és határozottabb útmutatót adjanak a dolgozóknak.
Polyák Jánosné tag: Az elvárt létszámhoz az állam hozzáadja a támogatást teljes mértékben?
A dologi kiadásokhoz pedig nem teljes mértékben?
Kláricz János polgármester: A bérnél száz százalékos a támogatás, a dologi kiadásoknál
viszont van saját erő.
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Polyák Jánosné tag: Annak a megtérülését látják-e előre, amit előre befektet az
önkormányzat?
Kláricz János polgármester: Nem, minőségileg nem tud az önkormányzat olyan
alapanyagokat előállítani amit értékesíteni tudna, és ez nemcsak szakmai hiány, hanem
hozzáállás, akarat kérdése is, és nemcsak feltétlenül a vezetők, hanem a munkavállalók
részéről is. Nem tudnak értékesíteni, vagy csak minimális tételt.
Ahol ez megtérülést jelent, az az, hogy a járdaszakaszok megújulnak, a szórt utak
karbantartottak, a támfalak és korlátok elkészülnek.
A pénzügyi főmunkatárs nem tudta még konkrétan milyen soron tervezze az önerőt, de
vannak olyan célzott feladatok, amelyek terhére lehet a vállalt önerőt tervezni.
Konkrétan bevételekre nincs tervezve, ennek látványszinten kell jelentkeznie.
Az idei évben a tavaszi pótlással 9 hektárnál több gyümölcsös megindult, az idei évben már
gondolkodni kell a piaci hasznosításban. Azt is figyelembe kell venni, hogy a
közfoglalkoztatásban nem lesz fenntartható. Közfoglalkoztatásban nem fognak tudni kellő
hozzáállással létszámot odaállítani. Egy szociális szövetkezet tervezését javasolja hamarosan.
Egy közel 10 hektáros beállt gyümölcsös komoly bevételek tud már hozni.
Polyák Jánosné tag: Visszatérne oda, hogy elvárt feladat, véleménye szerint legalább célként
kellene kitűzni, hogy az amit az önkormányzat beleáldoz, annak bevételként meg kell térülnie.
Számszerűsítsék, hogy mi az a minimum, hogy mi az, mennyi az, amit a részfeladatoknak
teljesíteniük kell.
Kláricz János polgármester: Érvényesíthető az, ami elhangzott, például a kotrórakodó gép
szervizelését is betervezte az önkormányzat költségként, és elfogadták. Ez mindenképpen
megtakarítás az önkormányzatnak. A gép nagyon fontos eszköze a közfoglalkoztatásnak.
Polyák Jánosné tag: Nem feltétlen értékesítésre gondol, de amikor végelszámolás van a
közmunkaprogram végén, akkor azt a következtetést vonják le, hogy nem veszteséget
termeltek.
Mint helyi vállalkozó továbbra is kéri, hogy hatékonyan ellenőrizzenek. Ha valaki nem felel
meg közmunkásként, annak legyen következménye.
Ha valaki nem állja meg a helyét a vállalkozónál, akkor az hangzik el, hogy nem baj, majd
közmunkásként felveszik, elég lesz annyi is, vagy legfeljebb segéllyel kipótolja. Ez a
tendencia.
Kláricz János polgármester: Ezt tavaly még nehezen tudta volna mondani, hogy nem vesz fel
az önkormányzat mindenkit, de az idén már így lesz, 30 fővel kevesebb a létszám. Meg
fognak lepődni azok a haszontalan emberek, akik nem fognak behívót kapni.
Már a közfoglalkoztatáson belül kevesebb csoportvezetőt is terveztek, és a csoportvezetők
5.000 Ft-tal több juttatást kapnak. Mindezek ellenére kevesen vállalták fel a feladatot.
Ezeket a személyeket az önkormányzat hosszú távú közfoglalkoztatásban foglalkoztatja. Ha
mindenkihez tudnának végzettséget társítani, akkor ki tudnák emelni, és nagyobb
odafigyeléssel el tudnának jutni ahhoz az elvárt működéshez, amit a bizottság tagjai is
megfogalmaztak.
Például a kotrórakodó-gép kezelő kiemelésre kerülne, illetve a traktorvezetőt is próbálnák
beintegrálni a közalkalmazotti állományba.
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Polyák Jánosné tag: Egyre nehezebb olyan munkaerőt találni, akire számítani lehet, hiszen
akkor a bért is hozzá kell rendelni.
Faluházi Sándor tag:Azok az emberek is az önkormányzatnál voltak foglalkoztatva, akik nem
végeztek megfelelő munkát, és ledegradálták azokat is akik dolgoztak, ugyanannyit kerestek.
Egymást építették le.
Földesi Györgyné elnök: Morálisan is dehonesztáló. Újra megerősítették az ezirányú
kérésüket.
Kláricz János polgármester: Ha valaki bekerült a Munkaügyi Központba és munkanélkülivé
vált, akkor azt már fel kellett venni az önkormányzathoz közfoglalkoztatottként.
Polyák Jánosné tag: Példát kellene mutatni a munkavégzésben.
Olyan tapasztalata volt, hogy a közfoglalkoztatottak nem mozdultak addig a hólapátolásban,
míg látták, hogy más elvégzi helyettük a munkát.
Kláricz János polgármester: Szóban volt megbeszélve a közfoglalkoztatottakkal, hogy
hétvégén hóesés esetén hótakarítást kell végezni, sajnos a megbeszélt helyre, időre csak két fő
jelent meg.
Fehér Lászlóné tag: Ha kevesebben lesznek a közfoglalkoztatottak, és lesz képes valaki egyegy munkaterületet átfogni, és értelmes munkavégzésre bírni a munkásokat, akkor
megvalósulhatna a sok tervezett munka.
A munkaidőt munkával kell tölteni, és valóban demoralizálják a községben dolgozókat
nemcsak saját magukat.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a hozzászólásokat. Újra és újra visszatérő téma ez,
hiszen már tavaly és tavalyelőtt is beszéltek erről. Nem volt most új dolog amit elmondtak,
megerősítették, hogy akinek ez feladata sokkal erőteljesebben kell számonkérni a
munkavégzést.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy aki a határozati javaslatban foglalt a Szociális
program megvalósításához szükséges 2.634.265.- Ft önerő biztosításával egyetért,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
5/2019.(I.30.) Gazdasági Bizottsági határozat
A 2019. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához
szükséges saját erő biztosítása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a 2019. évi Start
Mintaprogram keretében tervezett Szociális program megvalósításához szükséges 2.634.265.Ft önerőt, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetésben, a rendkívüli önkormányzati
támogatás pályázat terhére javasol biztosítani.
Felelős:Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Rátért a 2019. január 31. napjáig elkészült pénzügyi kimutatásra.
A kimutatásban szerepel az óvodafelújításra kapott a pénzösszeg, az EFOP-os pályázatokra
érkezett összeg, és a Helyi termelői piac pályázat beruházási összege a számlákon van.
Likvidhitel most nincs felhasználva.
A követelések:
- BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
17.336.167.- Ft
- Kertészsziget Község Önkormányzata
4.472.765.- Ft
- Kamatmentes kölcsön temetésre
54.000.- Ft
- BUCSA SE felhalmozási kölcsön
3.500.000.- Ft
- Református Egyház
2.000.000.- Ft
- Önkorm. lakás közvetített szolgáltatására
(gáz, víz lakbér)
307.165.- Ft
Szennyvízcsatorna duguláselhárítás 1.996.186.- Ft
A Bucsai Sport Egyesületnek a fennálló 3.500.000 Ft kölcsöne még nem került
visszafizetésre. A holnapi képviselő-testületi ülésen fogja kérni a Bucsa Sport Egyesület
elnöke, hogy a visszafizetési határidő 2019. május 31. napjára legyen meghosszabbítva.
A református egyház jelenlévő érintettjét megkérdezte, hogy a tudják-e rendezni a fennálló
2.000.000 Ft-os kölcsönt. Olyan beruházás készült el, amely az egész település örömére
szolgál.
Faluházi Sándor tag: A református egyház a megye részéről segítséget nem fognak kapni, a
gyülekezet magára van utalva.
Földesi Györgyné elnök: Próbáljanak még adományokat gyűjteni.
Megkérdezte, hogy a szolgálati lakásnál lévő összeg emelkedett, már 300.000 Ft, a múltkor
még kevesebb volt.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A mai napon történt befizetés, az összeg csökkent.
Polyák Jánosné tag: Ha önkormányzati lakásról van szó, és ha a bérlő nem teljesíti a
kötelezettségét, akkor kötelező vele fenntartani a szerződést?
Véleménye szerint mérlegelni kellene, hogy kinek biztosít az önkormányzat a lakást.
Mennyire van az rászorulva, milyen élethelyzetben van, és átmeneti legyen ez a dolog.
Milyen elvek alapján választják ki, hogy ki költözhet szolgálati lakásba. Meddig tartják fenn a
státuszt? Miért nem egy fiatal párnak biztosítanak lakást?
Ez a falu érdekét szolgálja.
Dr. Nagy Éva jegyző: Kezelni fogják a helyzetet.
Földesi Györgyné elnök: Kéri, hogy a következő ülésen szíveskedjen erről tájékoztatást adni a
polgármester úr.
A szennyvízcsatorna duguláselhárítás közel 2.000.000 Ft.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Ennek az összegnek a bevételi oldala is betervezésre
került, a kivitelező rendezni fogja a számlát.
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Kláricz János polgármester:A Swietelsky Magyarország Kft azt a jelzést adta vissza, hogy az
adott öblözet kivitelezőjének visszajelzését várják, és ezt követően rendezni fogják a számlát.
Földesi Györgyné elnök: Ez elvárható lenne, hogy a kivitelező rendezze a kötelezettségeit.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a BUCSA-ÉP Kft végelszámolása hogyan áll?
Kláricz János polgármester: Zajlik a végelszámolás, tavalyi évben a képviselő-testület arról
döntött, hogy a BUCSA-ÉP Kft-tő, a lakosság felől behajtható tartozást az önkormányzat
átveszi. Tavaly ez a döntés megszületett, ezzel kapcsolatosan elindultak a szükséges
tennivalók. A záró beszámolóban ennek már helyre kell állnia.
Az államkincstár azt a tájékoztatást adta, hogy ezt az összeget kell szembeállítani a
kintlévőséggel, úgy, hogy a mérleg főösszege ne változzon, és az önkormányzat adóhatósága
megindíthatja a behajtásokat.
A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője február hónapban fog tájékoztatást tartani a végelszámolásról.
Legutóbb egy levelet küldött az NKHV Zrt felé amiatt, hogy a Zrt nyilatkozzon, hogy mennyi
összeggel tartozik a BUCSA-ÉP Kft-nek.
Valószínűsíti, hogy a BUCSA-ÉP Kft nem tud végelszámolással megszűnni, át fog menni
felszámolásba.
A BUCSA-ÉP Kft tulajdonát képező traktort fel kell értékeltetni annak érdekében, hogy az
önkormányzati vagyonba át lehessen emelni. Ez még nem került a képviselő-testület elé sem.
Arról is szeretne az önkormányzat tájékoztatás kapni, hogy mennyi az az összeg, amivel a
BUCSA-ÉP Kft aNagykunsági Környezetvédelmi Kft-nek tartozik. A BUCSA-ÉP Kft
szállítási tevékenységet is végzett a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft-nek és a kukásautót
is átadta, ezért a tartozása rendezettnek tekintethető.
Jelentős tétel a 9.000.000 Ft-os kintlévőség, és a traktor tulajdonjoga, így is még milliós
tételek maradtak rendezendőek.
A tavalyi évben nem készültek el a könyvelési, adminisztrációs tevékenységek. Folynak
egyeztetések, de amióta nem az önkormányzatnál dolgozik az ügyvezető, nehezebb a
kommunikáció vele. Az ügyvezető jelezte, hogy mostanra már van könyvelője a kft-nek.
Polyák Jánosné tag: Úgy értelmezi az elhangzottakat, hogy az az összeg, amivel a BUCSAÉP Kft tartozik az önkormányzatnak az csökkeni fog, illetve az önkormányzat adóhatósága is
fog behajtani kintlévőséget.
Az év folyamán ez lezajlik, vagy át fog húzódni a jövő évre?
Kláricz János polgármester: Biztos, hogy áthúzódó lesz, de már a zárszámadásban lesz látható
összeg ezzel kapcsolatosan, hogy mennyivel csökkent. Folytak egyeztetések a Magyar
Államkincstár munkatársával, hogyan állítható ez be az önkormányzat zárszámadásába.
Földesi Györgyné elnök: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft beszámolója február, vagy március
hónapban kerül napirendre, akkorra mindenki elkészül a maga gondolatával. A 17.000.000
forint terhére a kft 9.000.000 millió forintot átad az önkormányzatnak, és marad 8.000.000
millió forint.
Véleménye szerint ez nem fog sikerülni, jó lesz ha 10 %-os be tudnak majd hajtani. Jogilag
nem látja így elfogadhatónak, utána fog ennek látni, ez így nem fogadható el, ez hűtlen
kezelés. Ez így nem működik. Lehet, hogy a Magyar Államkincstár arról adott tájékoztatást,
hogy hogyan könyvelhető ez le, de az más kérdés.
Polyák Jánosné tag: Egy idő után elévül a lakosok tartozása és nem fogják tudni behajtani.
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Dr. Nagy Éva jegyző: Nem az adóhatóság fogja behajtani, hanem a NAV, de innen fogják
koordinálni, figyelik, hogy ne évüljön el, és tájékoztatást kell kérni, újabb megkeresést kell
küldeni. Az ügyintézés fog innen zajlani.
Földesi Györgyné elnök: Szeretne kérni arról testületi határozatot, hogy hogyan került a
kukásautó a kft-hez, fog erről tájékoztatást tartani, mert nagyon komoly téma.
Mindig emlegette, két éve, hogy végelszámolással nem lehet megszűntetni a BUCSA-ÉP Kftt, bebizonyosodik, hogy csak felszámolással. Felszámolással csak pozitív eredményű céget
lehet megszűntetni. A cégbíróság ki fog rendelni egy csődgondnokot, aki végigviszi a
felszámolást. A három év le fog telni ez év december 31-vel. Jobb lenne most rendezni, és a
választások utáni időszakra hagynák.
Kláricz János polgármester:A három év letelik, de vegyék figyelembe, hogy a végelszámoló
tavaly áprilisban jelzéssel élt a tulajdonos felé, hogy apparátus hiányában a kft
adminisztrációja akadályokba ütközik.
Földesi Györgyné elnök:Ez még jobban fokozza a helyzetet. Nehogy úgy járjanak, hogy újabb
négymillió forinttal nő a kintlévőség. Ha a csődbiztos megvizsgálná a helyzetet, meg lehetne
állapítani pl. azt, hogy a kintlévőség akkora összeg, mintha az egész falu nem fizetett volna
két évig szemétszállítási díjat. A 16.000.000 Ft akkora összeg.
Lezárná itt a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyét.
A kötelezettségeknél a szennyvíz dugulás elhárításról már volt szó, ez az összeg be fog folyni
az önkormányzathoz.
A felújításoknál jelzett félmillió forint beruházási összeg mit jelent?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A tavalyi évben teljesült a bérleti díjból a felújítás az
ALFÖLDVÍZ Zrt irányába, és abból maradt fél millió forint.
Földesi Györgyné elnök:Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek érthetőek.
358.000 Ft utólagos elszámolású tétel, és 50.000 Ft a gépkocsivezetők részére kiadott előleg,
ezek érthetőek.
Lezárta a témát.
Szeretné megemlíteni, hogy a havazás utáni hóeltakarítási munkák nem működtek
megfelelően. Nem volt az utcákba letolva a hó. A lakosság rossz véleménnyel van, és igazuk
van. Az önkormányzat sok embert foglalkoztat, és még se lett például a hóeltakarítás
elvégezve.
Tragédia, és sajnálja, hogy olyan korú és adottságú emberek, akik a „javakorabeliek”
megelégednek a közfoglalkoztatási bérrel.
Megköszöni, hogy a Hunyadi utca egy részén a havat a Polyák vállalkozás géppel eltolta.
Polyák Jánosné tag:Tovább is eltolta volna, de az út rossz minősége miatt nem tudott tovább
dolgozni.
Kláricz János polgármester: A Hunyadi utca felújítása benne lesz abban a pályázatban,
amelyik a Dózsa György utca teljes asztaltozása mellett több utca javítását is tartalmazz.
Polyák Jánosné tag: Mindig az mondják, hogy amikor marketingre költenek, akkor az mindig
megtérül. Az idejövőutazók, vagy átutazók a főutcát látják, és a temetőt.
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Lehetne sok mindenen változtatni. A temetőben rendszeresen kellene a legelő részt kaszálni,
takarítani. A tisztító kaszálás kötelező. Erre oda kellene figyelni.
A temetőt ugyanannyi pénzből sokkal jobban lehetne kezelni. Nagyon nehéz például leállni
autóval, mert a fák akadályozzák a parkolást.
Földesi Györgyné tag: A temető kerítését javasolná felszedni, és parkolót kialakítani.
Kláricz János polgármester: A modern falvak programba ezt a javaslatot be lehetne venni.
Földesi Györgyné elnök: Ez volt a negatív tapasztalat.
Megkérdezte, hogy a Bocskai utca aszfaltozására tavaly benyújtott az önkormányzat egy
pályázatot, mit lehet erről tudni?
A szociális ellátással kapcsolatosan benyújtott REKI pályázaton milyen összeget nyert az
önkormányzat?
Kláricz János polgármester: A Bocskai utca aszfaltozására benyújtott pályázat jelenleg
tartaléklistára került, remélni még lehet, hogy az idén még pozitív elbírálást kaphat.
A szociális ellátás hiányára 2.300.000 Ft-ot kapott az önkormányzat, mely összeget a térség
felülvizsgált, és ennyi összegre módosította a hiányt, ezt a hiányt az önkormányzat átutalta.
Földesi Györgyné elnök: Véleménye szerint a szociális ellátás visszajöhetne önkormányzati
irányításba. Ezt a felvetését senki nem cáfolta még meg.Öregszik a falu, bölcsőde építés
helyett az Idősek Otthona építésén kell gondolkodni.
Polyák Jánosné tag: Megerősíti, hogy az Idősek Otthona megépítésére szükség van.
Gondoskodni kell azokról az idős emberekről, akik megöregednek és magukra maradnak,
mert a fiatalok a megélhetés miatt elmennek.
Ez az itt élők felelőssége, és nyilván piaci alapon kellene működtetni.
Földesi Györgyné elnök: Ez egyértelmű, az idősekről kell gondolkodni, mert a falu öregszik,
a falu elidősödik, nem születik annyi gyermek. Nem tud az önkormányzat egy bölcsődét
fenntartani, de egy idősek otthonát fenn tudna tartani.
Megköszönte a bizottság tagjainak munkáját.
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a bizottság tagjainak az ülésen való
részvételét és az ülést 17,00 órakor bezárta.
kmf.
Földesi Györgyné
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