Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
784-1/2016. iktatószám
1. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2016.
február 4-én (csütörtökön) délelőtt 9,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó, Fehér Lászlóné,
Polyák Jánosné tagok
Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester,
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyző
asszonyt, a pénzügyes munkatársat Balázs Ferencnét, és Kláricz János polgármester urat.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 5 fő jelen van, a döntésben résztvevők száma 5 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Polyák Jánosné bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák Jánosné
tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Polyák Jánosné tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
3./ Bejelentések
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Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek más
javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése véleményezését.
A kiadott írásos anyagot mindenki megkapta, az abban foglalt magyarázatot és a számszaki
kimutatásokat is elegendő tartja ahhoz, hogy a Gazdasági Bizottság kialakítsa véleményét, és
a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Az anyagot vitára bocsátotta.
Polyák Jánosné tag: A közös hivatal bevételénél, finanszírozásánál nem teljesen érti a sorokat.
Kláricz János polgármester: Az állami finanszírozást az önkormányzat kiegészíti, ami azért
nem látszik külön sorban, mert az önkormányzat saját rendszerén belüli, a mindösszesenben
benne van. Az átadott pénzeszközt pedig a másik önkormányzat, Kertészsziget adja.
Földesi Györgyné elnök: Kiemelné az írásos előterjesztés sorait: „A költségvetés tervezésekor
figyelembe vett irányelvek: A jelenlegi és a várható gazdasági- pénzügyi helyzetben a 2016.
évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:
- a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos működésének biztosítása,
különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra;
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások
egyensúlyára;
- a hivatal valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell
folytatni;
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.”
A pályázatokról elmondható, hogy a mai világban már sokfajta fejlesztést meg lehet oldani
100 %-os támogatottsággal.
A bérek 13 hónapra lettek tervezve, amit helyesnek tart.
Megkérdezte, hogy mit jelent a gazdasági vezető helyettesítői díja?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az államháztartási törvény előírja, hogy felsőfokú végzettségű
személynek kell ellátni az önkormányzat gazdálkodási feladatait, csak így lehet a hivatalt
felelősen irányítani és vezetni. Az önkormányzatnál most ezeket a feladatokat,
egyszemélyben látja el a könyvelő, és nem tartja ezt helyesnek, hogy a pénzügyes munkatárs
a köztisztviselői béréért lássa el a plusz feladatokat, ezért beállítottak egy helyettesítési díjat,
amire a jogszabály lehetőséget biztosít, és a munkaköri leírásában is rögzítésre került.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy észrevételezik-e a bizottság tagjai, hogy a
kertészszigeti Önkormányzat Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetéséhez való hozzájárulása lecsökkent. Ennek oka, hogy az, hogy a hivatali
szervezetben egy átalakítás fog végbemenni. A kertészszigeti Önkormányzat költségeire ez
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csökkentő hatással van. Egy főnek március hónaptól közös megegyezéssel megszűnik a
munkaviszonya, nem kellőképpen terhelhető. Ezzel a döntéssel párhuzamos született az a
döntés, hogy a kertészszigeti kirendeltségből egy fő könyvelő osztott munkakörben fogja
ellátni a könyvelési feladatokat Bucsán is, bizonyos napokon. Az ő bére tekintetében, Bucsa
Község Önkormányzatánál az osztott feladat erejéig a költségvetésbe a bére be lett állítva.
Ez eredményezte azt, hogy Kertészszigetnek csak 800 ezer forinttal kell hozzájárulnia a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséhez.
Ettől függetlenül a helyettesítési díjnak fenn kell maradni a bucsai pénzügyes munkatárs
tekintetében. A jövőre gondolva azonban, ismerve a pénzügyes munkatárs terveit is, (a
nyugdíjazásával kapcsolatosan), úgy tartották helyesnek, hogy egy fő munkatárs pénzügyi
vonalon történő képzése induljon meg. Kertészsziget Önkormányzatának így kedvezően
alakult a pénzügyi hozzájárulása, és hosszú távon egy jó együttműködés alapja lehet ez a fajta
hivatali összetétel, és a bucsai székhely is egy szakemberrel gazdagodott.
A státuszt viszont meg szeretnék hagyni, mert a későbbiekben a titkársági vonalon egy fővel
bővíteni kellene a létszámot. Nagy az ügyfélforgalom, sok a feladat a pályázati menedzsment
vonalon is.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket.
A hivatalnál minden terület fontos, előbb-utóbb elvárás lesz, hogy minden területen felsőfokú
végzettségűnek kell majd a feladatokat ellátni.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, és a Képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
1/2016.(II.4.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
tervezetét a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügy főmunkatárs
2. napirendi pont:
véleményezése

Bucsa

Község

Önkormányzat

2016.

évi

költségvetése

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetése véleményezését
Megkérdezte, hogy a közutak fenntartásának támogatása állami támogatás-e?
Kötelezően erre kell elkölteni, vagy lehet másra is?
Kláricz János polgármester: A közutak az alapja ennek a támogatásnak.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A közutak fenntartása feladathoz tartozó támogatás, az
önkormányzat a lakosságszám alapján kapja ezt az összeget. Másra is lehet költeni, de egymás
között átcsoportosíthatók.
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Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy mit jelent az egyéb önkormányzati feladatok
támogatása?
Földesi Györgyné képviselő: A feladatot kötelező működtetni, de nem csak erre a feladatra
költhető el, lehet másra is költeni.
Az egyéb kötelező feladatok támogatását tehát lehet másra költeni, tág fogalom.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Lehet máshová is költeni, ahol hiány van, oda lehet
csoportosítani.
Földesi Györgyné elnök: 2015. évben változtak a szociális támogatások, 2015 évben
17.1455.000 Ft volt, míg 2016 évben 23.574.000 Ft-ot tervezünk. Mi indokolja ezt.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Ezt az összeget az állam úgy nyújtja az
önkormányzatnak, hogy kötelező a szociális területen tartani. Normatívaként kapja az
önkormányzat is ezen a területen kell elkölteni.
Kláricz János polgármester: Szeretné kiegészíteni azzal, hogy ez alatt a címszó alatt, amit kap
az önkormányzat, nem azt kell érteni hogy ezt az összeget segélyre kell fordítani, például a
közfoglalkoztatás önerejét, vagy egyéb kötelező feladat ellátására is innen terveztek, (pl. a
kommunális hulladékhoz való hozzájárulást is). Ide terveztek az adminisztrációs feladatok
ellátására létszámot is. A települési támogatásokat meghatározó rendelet előírja, hogy milyen
célokra, milyen jogosultságok figyelembe vételével lehet segély nyújtani. Az idén még a
szociális tűzifa támogatás önerejével és a közfoglalkoztatás önerejével le tudták fedni célzott
támogatás, az idén a többlet támogatás miatt felül kell vizsgálni a szociális rendeletet abból a
szempontból, hogy lehetséges lesz jogosultsági kört módosítani, vagy összegeket emelni.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a működési célú átvett pénzeszközök között
szereplő BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tagi kölcsöne mennyi, göngyölített-e ez az összeg?
A Bucsa Sport Egyesület részére átadott kölcsön lejárt, mikor fizette vissza az egyesület?
Kláricz János polgármester: A Bucsa Sport Egyesület 2016. januárban fizette vissza a
kölcsönét, tehát ebben a költségvetésben szerepelnie kell.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy mit jelent a szociális és belvizes kölcsönök
visszatérülése?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A szociális kölcsön a lakosoknak nyújtott kamatmentes
kölcsönt jelenti, temetésre fordítható. A belvizes kölcsönből még mindig van lakossági
befizetés, ez a tíz évvel ezelőtti belvizes lakossági kölcsön.
Földesi Györgyné elnök: Szeretné, ha napirendre venné a testület az adókintlévőségeket.
Megkérdezte, hogy az önkormányzat 2015. december 31. napjáig kifizetett-e minden számlát,
van-e kötelezettsége az önkormányzatnak, és mi az az összeg, és milyen tételekből állnak az
önkormányzat követelései?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A legnagyobb követelése az önkormányzatnak a
BUCSA-ÉP Nonprofit Kft felé áll fenn 12.336.000 Ft, a Bucsa Sport Egyesület felé fennálló
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tartozás már beérkezett, a szociális kölcsön 85 ezer forint, és a belvizes kölcsönből van
1.162.000 Ft, az adókintlévőség itt még nem szerepel, ha lesz bevétel az plusz.
Most lesz a zárás, később a bevétellel előirányzatot emel az önkormányzat.
Földesi Györgyné elnök: Ezzel a tétellel is foglalkozni kell, az adókintlévőségekből is nyilván
lesz bevétel.
Kláricz János polgármester: Tervezéskor nem baj, ha több olyan lehetőség lesz, ami bepótol
az önkormányzat költségvetésébe. Több éve nagyságrendileg kb. 20.000.000 Ft
forráshiánnyal fogadta el az önkormányzat a költségvetést. Ez olyan összeg, ami egyébként ha
nem sikerül többletforrást beszerezni a rendszerbe, akkor az kigazdálkodható.
Földesi Györgyné elnök: Azért is szeretné, ha foglalkoznának az adókintlévőségekkel, mert
mindenkibe tudatosulni kell annak, és mindenkinek kötelessége a közöshöz hozzájárulni.
A behajtásokról kapjanak tájékoztatást a képviselők.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az adókintlévőségek kb 3 millió forint körül vannak,
pontos adatot is fog szolgáltatni.
Földesi Györgyné elnök: Megítélése szerint ez nem is annyira magas összeg.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 12 millió forintos tartását nem is kérdezte, hiszen az érthető,
hogy szerepel az önkormányzat bevételei között
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat tervez azzal, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
visszafizeti a tagi kölcsönt.
A DAREH-nél 2016 június 30-ig fognak a szolgáltatások felállni, addig az önkormányzat
segítségével a kft-nek az eddig szolgáltatások működését fenn kell tartani. A BUCSA-ÉP
Nonprofit Kft-nek a Karcagi Nagykunsági Kft felé kb 10 millió forintos tartozása van. Fél
éve az önkormányzat áll helyet a kft helyett Karcag felé.
Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
gazdálkodását, állást foglalt, bár a képviselő-testület elé nem került a téma. Elfogadja, de ez
nem kerülhető el, a kft gazdálkodását a 2016 év első félévében napirendre kell tűzni.
Utána nézett a 2012-2013 évi üzemanyag költségeknek, az a meglátása, hogy az üzemanyag
árak csökkentek, nem a kormány döntései sodorták a kft-t olyan gazdasági helyzetbe, ahová a
BUCSA-ÉP Kft jutott.
Kláricz János polgármester: Egyetért azzal, hogy és egyértelmű, hogy egy változatlan
környezetben az üzemanyag árak csökkentése a kft-nél kedvező változást kellett volna, hogy
eredményezzen. Azonban a szolgáltatás díjait nem az önkormányzat szabja meg.
A kft 2013 óta nem tudja fizetni a hulladéklerakással kapcsolatos számláit.
Földesi Györgyné elnök: Az üzemanyag ár csökkenéséből tudta volna fizetni a költségeket.
Kláricz János polgármester: (Rövid számítást végez, és elmondja, hogy csak az üzemanyag ár
csökkenése nem jelent annyit, hogy a kft a lerakási díjat fizesse.)
Földesi Györgyné elnök: Az a lényeg, hogy a polgármester úr szerint a kormány döntései
miatt került a BUCSA-ÉP Kft ilyen gazdasági helyzetbe. A kft több éve, 2013 óta veszteséges
volt.
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Kláricz János polgármester: 2013 évben a kft adott meg az önkormányzatnak a kölcsönéből.
Földesi Györgyné elnök: A Kft 2013 év előtt is veszteséges volt, a jelentéseket több évre
visszamenőleg vizsgálta. Arra hivatkozni, hogy a kormány döntései miatt került a kft ilyen
gazdasági helyzetbe, nem elfogadható.
Polyák Jánosné tag: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft gazdálkodásáról már beszéltek a bizottság
tagjai, hogyan tudnák megmenteni, költséget csökkenteni, és arra a következtetésre jutottak,
hogy régre visszanyúlni nem tudnak. Nem tudják, hogy honnan erednek a veszteségek.
Földesi Györgyné elnök: A 2016. évi költségvetésben szerepelni kell a BUCSA-ÉP Nonprofit
Kft veszteségének kezelését, nem tudják ezt elkerülni.
Fehér Lászlóné tag: Nem olyan egyszerű azonban a kft-t megszüntetni a veszteség miatt.
Az önkormányzat jelenleg is helyt áll a kft helyett.
Polyák Jánosné tag: Arra jutottak a Gazdasági Bizottsági ülésen, hogy amíg nem fut ki a kft
tevékenysége a szolgáltatást folyamatosan biztosítani kell. Az a lényeg, hogy kerüljék a
felesleges kiadásokat, gépvásárlásokat, ne növeljék a költségeket.
Az egyetlen főállású dolgozó sokat dolgozik, tovább már nem terhelhető, a kiadások az
üzemanyag, az egy fő dolgozó bére kell, hogy legyen.
Kláricz János polgármester: A kötelező karbantartás az üzemanyag költségeken és a béren
kívül ne legyen kiadása a kft-nek.
Egy dolognak folyik most a kidolgozása, annak lehetőségét vizsgálta meg az ügyvezető, hogy
mennyire lenne hatékony a díjbeszedő alkalmazása, és ez már lehet, március hónaptól be is
indulna. Ha a DAREH átvenné a szolgáltatást, akkor is maradna a díjbeszedés.
A jogszabályi változások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a kft ilyen helyzetbe került, de a
kft-nek viszonylag tetemes kintlévősége van, és ezt a behajthatatlan követelést hogyan lehet
jogilag áttenni az önkormányzathoz, hogy olyan módon kerüljenek behajtásra, mint ha
adókintlévőségek lennének, ez nyilván csökkentené a kft veszteségét.
Földesi Györgyné elnök: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft ügyét abból a szempontból emelte ki,
mert nagy az adósságállomány, és az önkormányzat nem kerülheti el a 2016 évi
költségvetésében ennek kezelését.
Morálisan sem tartja helyesnek, ha valaki nem fizeti a szemétszállítási díjat, és több éve, és ki
is jelenti, hogy nem fizeti. Elvárás mindenkitől, hogy kifizesse a számlákat.
Fehér Lászlóné tag: A díjbeszedéshez túlzott reményeket ne fűzzenek.
Földesi Györgyné elnök: Nem tartozik teljesen a napirendhez, de elmondta, hogy két lakos is
járt nála, mintha fogadó órát tartott volna, és a lakosok azt mondták, hogy mivel az utak
ennyire sárosak, nem fogják fizetni a gépjármű súlyadót. Elmondta, hogy nem lehet ilyet
csinálni, a súlyadót fizetni kell.
Megköszönte a szöveges előterjesztést, és a számszaki adatokat tartalmazó táblázatok is.
A jegyző asszony, és a pénzügyes munkatárs munkáját is megköszönte.
Kevés az a jog, ami a képviselőknek van, nagyon sok a kötöttség, kevésnek találja azt a
mozgásteret, amit a képviselő, a bizottsági tag magáénak tudhat.
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Elvész az önkormányzat önállósága, szabadsága, gondolkodása. El kell fogadni sok mindent,
kevés a szabad terület.
Megkérdezte, hogy van-e még a Gazdasági Bizottsági tagoknak Bucsa Község Önkormányzat
2016. évi költségvetésével kapcsolatosan kérdése, véleménye?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetését elfogadja, és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
2/2016.(II.4.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetését az előterjesztés szerint.
Felelős: Földesi Györgyné – a Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnali
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a jelenlétet, mivel több kérdés és hozzászólás nem volt
a Gazdasági Bizottság ülést 11,00 órakor bezárta.

kmf.

Földesi Györgyné
Gazdasági Bizottság elnöke

Polyák Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő
a Gazdasági Bizottság tagja

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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