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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági, Kulturális Bizottsága 

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

292-1/2020. ikt.sz. 

 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális, 

Bizottsága 2020. január 29-én (szerdán) délután 13,00 órakor megtartott nyilvános 

üléséről. 

 

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

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Fenyődi Attila, Mogyorósi Anikó tagok 

 

Távol maradt: Polyák Jánosné tag  
 

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

László polgármester, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs 
 

Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr. Nagy 

Éva jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat, Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat. 
 

Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 

5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, 1 fő hiányzik. 

A hiányzó tag távolmaradását előre jelezte. 
 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fenyődi Attila bizottsági tagot. 
 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Faluházi Sándor bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Fenyődi Attila bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 
 

1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése 

Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

 Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs 
 

2./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése 

Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

 Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs 
 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése 

Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

 Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs 
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4./ Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének emelésére vonatkozó 

részvényesi megkeresés véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

    Kláricz János polgármester 
 

5./ A 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához szükséges 

saját erő biztosítása véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

    Kláricz János polgármester 
 

6./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolása áttekintése, a szükséges döntések 

meghozatala, javaslatok megtétele 

 Előadó: Márki Tiborné – Bizottság elnöke 

               Kláricz János polgármester 
 

7./ Bejelentések 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek a 

meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata a napirendi pontokat illetően.  

 

Mivel több napirendi pont nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 

tervezetének véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezését. 

 

Az anyagot a bizottság tagjai megkapták. Kérte a jelenlévőket, mondják el véleményüket, 

észrevételüket, és tegyék fel kérdéseiket.  

  

Kláricz János polgármester: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal közösen fenntartott 

Kertészsziget Község Önkormányzatával, és ebből adódóan Kertészsziget Község 

Önkormányzatának közel 6 millió forint tartozása van Bucsa Község Önkormányzata irányába 

a közös hivatal fenntartását illetően. 

A bizottsági ülésen megjelent Kertészsziget Község Önkormányzat polgármesterét Csordás 

László polgármester urat kérte, hogy a Közös Hivatal 2020. évi költségvetése elfogadása előtt 

beszéljék meg azt, hogy milyen ütemben, milyen módon tudná Kertészsziget Község 

Önkormányzata Bucsa Község Önkormányzata felé rendezni a tartozásait. 

Tájékoztatásul elmondta, hogy az eddigi rendkívüli önkormányzati támogatás pályázati 

lehetőségen belül tudta rendezni a tartozásait Kertészsziget, de ezt a lehetőséget ezen a 

pályázaton belül már nem lehet érvényesíteni, tehát egyértelműen a saját költségvetéséből 

szükséges rendeznie, ami nehéz helyzetbe sodorja Kertészszigetet. 

A továbbiakban azonban csak abban az esetben lehetséges a közös hivatal Megállapodásának  

fenntartása, amennyiben Kertészsziget rendezi a tartozását. 
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Csordás László polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzata a 2020 évi 

költségvetésében tervezi a több mint 10 millió forintos visszafizetést Bucsa Község 

Önkormányzata felé, és bár a teljes összeget ebben az évben nem tudja Kertészsziget 

kigazdálkodni, de az ez évi kötelezettséget, a közel 4,6 millió forintot havi szinten szeretnék 

visszafizetni részleteiben, már február hónaptól utalni, és innentől kezdve további tartozás 

halmozást nem szeretnének. 

 

Továbbá 2020. február hónap végéig Kertészsziget Község Önkormányzata szeretné az óvoda 

irányába is rendezni a tartozását. 

 

A hivatal tekintetében a másik 5,1 millió forintos tartozást, ami az elmúlt évi és a 

felhalmozódott, annak a felét az idén, másik felét a 2021-es évben szeretné Kertészsziget 

rendezni.  

 

Kláricz János polgármester: A tavalyi évi és az azelőtti összeget tehát nem részleteiben, hanem 

egy összegben fizetnék vissza?  

 

Csordás László polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzatának vannak tervezett 

bevételei, és ebből a bevételből tervezi a visszafizetést. 

 

Kláricz János polgármester: Erről egyeztetések folytak már, mindenképpen támogatja azt az 

álláspontot, hogy a tartozás további felmalmozását innentől meg kell szűntetni.  

Ennek érdekében javasolja, hogy a korábban elhangzottakat foglalják megállapodásba, amely 

rögzíti a fizetési ütemezést a teljes fennálló tartozás tekintetében. A megállapodást 2020. 

február 15. napjáig megkötik, és a következő ülésen a bizottságot, és a képviselő-testületet is 

tájékoztatni fogják a megállapodás létrejöttéről.  

 

Faluházi Sándor tag: A kérdése erre a témára irányult volna.  

Hogyan, mikor fizeti meg a tartozását Kertészsziget Község Önkormányzata. Realizálódjanak 

a bevételek, és történjen visszafizetésre a tartozás. 

 

Csordás László polgármester: Reméli, hogy így fog történni. 

 

Faluházi Sándor tag: Összességében is úgy járnak jól, ha változatlanul marad a két hivatal 

közötti megállapodás és visszafizetésre kerül a tartozás. 

 

Márki Tiborné elnök: Kérte, hogy a megállapodásról és a részteljesítésekről a későbbiekben a 

Gazdasági, Kulturális Bizottság is kapjon tájékoztatást. 

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még valakinek a napirenddel 

kapcsolatosan kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki 

elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi költségvetésének tervezetét, és a Közös Hivatal költségeinek visszafizetése 

alakulásáról is várja a tájékoztatást, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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1/2020.(I.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés  

tervezetének véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

költségvetése tervezetét véleményezte, elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja.   

Felelős: Márki Tiborné elnök 

 Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetés tervezetének 

véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtár 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezését.  

Megkérdezte, hogy a pénzügyi munkatárs szeretne-e kiegészítést tenni?  

 

Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár kiadásait az 

intézményvezetővel átbeszélte, a számok így alakultak, mindent betervezett, amit a vezető kért.  

A létszám adott, a bér adott, a kiadások a rezsikiadások, és a dologi kiadások, a tervezett bevétel 

az állami támogatás és az intézmény saját bevétele. Kiadásként az önkormányzat a falunaphoz 

egymillió forintot, és az áfa részét vállalja. Nagyon sokkal, nyolcmillió forinttal kell kipótolni 

az állami támogatást. 

  

Kláricz János polgármester: Az intézmény költségvetése támogatását jelentősen a bér képezi,  

három fő bérét jelenti, két fő terület, a közművelődés, a könyvtár és egy technikai személyzet. 

Próbálták keresni azokat a lehetőségeket, ami a bevétel részt növelné. Sajnos jól látható, hogy 

az ingatlan bérbeadásából származó bevétel az, ami szóba jöhet, más bevétel kevésbé.  

Azt még szeretné jelezni, hogy bármilyen jelentős bevétele lesz az Kóti Árpád Faluház és 

Könyvtárnak, az nem fog többletbevételt jelenteni az intézménynek, az mindenképpen az 

önkormányzati támogatás részét fogja csökkenteni.  

 

Faluházi Sándor tag: Egyetért az elhangzottakkal. 

 

Mogyorósi Anikó tag: További foglalkoztatottak is vannak még az intézménynél?  

 

Kláricz János polgármester: Közfoglalkoztatásban is vannak dolgozók foglalkoztatva és a 

Munkaügyi Központtal megkötött pályázati formában is. Továbbá van egy fő, akinek most telik 

le január 31-én pályázati lehetőségen belül a foglalkoztatása. Az kedvező a támogatással való 

foglalkoztatás szempontjából, hogy a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár úr intézmény, és mint új 

intézményre lehet a foglalkoztatásra új támogatási igénnyel élni. 

Ezt a lehetőséget mindenképpen ki kell majd használni az intézménynek.  

 

Az intézményvezetőnek próbálkoznia kell annak a lehetőségnek a megtalálásával, amely 

bevételt termel, akár belépő jegyes programok szervezésével. A kultúra viszont nem jellemzően 

bevételt termel, ezt mindannyian jól tudják. Sajnos üzleti alapon nem lehet működtetni. A Békés 

Megyei Könyvtárral is folynak az együttműködésben való egyeztetések.  
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Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2020 évi folyószámla hitelkeret 

szerződés megkötését. 

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

2/2020.(I.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2020. évi 

költségvetés tervezetét véleményezte, elfogadta, és a képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

    Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése tervezetének a 

véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése tervezetének véleményezését.  

Megkérdezte a pénzügyi munkatársat kíván-e kiegészítést tenni?  

 

Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A 2020. évi költségvetés tervezete nagyon takarékos 

gazdálkodással lett tervezve.  

 

Kláricz János polgármester: Csak megerősíteni tudja, hogy a 2020. évi költségvetés nagyon 

takarékos gazdálkodásra kötelez.  

A pályázati megelőlegzések az önkormányzat költségvetését terhelik,  

A folyószámla hitelkeret szerződés megkötése év végén nem sikerült szerencsésen, és két hét 

csúszást jelentett az önkormányzat dolgozóinak bérkifizetésében.  

Soha nem jelentett gondot a folyószámla hitelkeret megújítása ügyintézése, a decemberi 

hónapban azonban nem volt gördülékenység.  

2020. január 15-én került sor a szerződéskötésre, és ezt követően a bérkifizetésre, ami nem 

teljes egészében az önkormányzaton múlott. Ez is vezényli az önkormányzatot, de egyébként 

is egész évben takarékos szemlélettel szükséges gazdálkodni. Sokkal takarékosabb 

szemléletben, mint eddig, és a pályázatokban lévő kintlévőségeknek kell befolynia. 

  

Faluházi Sándor tag: Ez is tanulság volt.  

 

Kláricz János polgármester: Nem voltak ilyen jellegű pénzügyi gondjai az önkormányzatnak, 

de mindenképpen közelíteni kell a tervezésnél a realitásokhoz, olyan bevételeket kell tervezni, 

amely bevételek biztosan befolynak, például bérkompenzációk. Ezeket a tervezéskor már a 

kiadási oldalon tervezni volt szükséges, bevételi oldalon pedig később, így a költségvetés nem 

mínuszos, hanem nullás. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a jelenlévőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja 

Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezését.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

3/2020.(I.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

  Bucsa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése 

 A Gazdasági, Kulturális Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés 

tervezetét véleményezte, elfogadta és Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta.  

Felelős:Márki Tiborné elnök 

  Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

   

4. napirendi pont: Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének 

emelésére vonatkozó részvényesi megkeresés véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, az ALFÖLDVÍZ Regionális 

Vízközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének emelésére vonatkozó részvényesi megkeresés 

véleményezését.  

Megkérte Kláricz János polgármester urat, hogy kiegészítését tegye meg.  

 

Kláricz János polgármester: Nem kedvező a helyzet, ismerik az előéletét az alaptőke emelés 

szükségességének. Az ALFÖLDVÍZ Zrt magas színvonalon látja el a feladatát.  

Az alaptőkéjének emelését a rezsicsökkentés gazdaságra gyakorolt hatása, a bérek drágulása, 

az eszközök drágulása, és a szolgáltatások drágulása, amit nem lehet érvényesíteni a díjakba és 

egyre nő a hiány. Voltak létszámbeli racionálizálások, de ahhoz, hogy ilyen színvonalon el 

tudják látni a feladatot, ahhoz a tartani kell egy létszámot, 8 %-os béremelés volt elfogadva. 

A költségvetés tervezésekor az ALFÖLDVÍZ Zrt kísérletet tesz arra, hogy a tulajdonosok a 

kibocsátott részvényekből vásárolnak-e?  

Ha kibocsátják a részvényt és azt az önkormányzat megvásárolja, akkor az adott évi 

költségvetés kerül csak rendezettebb helyzetbe. Az, hogy a nagyobb tulajdonosok, Békéscsaba, 

Gyula, Orosháza és a Magyar Állam milyen lépéseket tesz, arról nincs információ.  

A közgyűlésen minden tulajdonos megszavazta azt, hogy legyen a tulajdonos képviselő-

testületek által a megkeresés véleményezve.  

 

Faluházi Sándor tag: Ha vásárolna az önkormányzat sem oldódna meg teljes egészében a 

pénzügyi hely 

 

Kláricz János polgármester: A javaslata tehát az, hogy Bucsa Község Önkormányzata nem 

kívánja az ALFÖLDVÍZ Zrt-nél a részesedését újabb részvények vásárlásával növelni.  

 

Márki Tiborné elnök: Megköszönte a tájékoztatást.  

 

Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki  
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A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

4/2020.(I.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt alaptőkéjének emelésére 

vonatkozó részvényesi megkeresés véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság megtárgyalta az ALFÖLDVÍZ Zrt Regionális 

Víziközmű-Szolgáltató Zrt alaptőke emelésével kapcsolatos napirendet, és Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete felé az a javaslata, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt-ben lévő 

részesedéseinek mértékét újabb részvények vásárlásával nem kívánja növelni. 

Ennek értelmében a mellékelt kötelezettség vállaló nyilatkozat nemleges. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

                 Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. napirendi pont: A 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program 

megvalósításához szükséges saját erő biztosítása véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: A 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program 

megvalósításához szükséges saját erő biztosítása véleményezése 

 

Megkérte Kláricz János polgármester urat, szíveskedjen kiegészíteni a napirendet. 

 

Kláricz János polgármester: A szociális mintaprogramban több főt foglalkoztat az 

önkormányzat, mint 15 fő, de a saját erő kevesebb, mint a tavalyi évi, a támogatott létszám 

feletti foglalkoztatáshoz szükséges önerőt biztosítani.  

Más változás nincs a tervezett tevékenységekben, járdaépítés, és karbantartási feladatok, 

belterületi csatornák tisztítása, gondozása. Reméli, hogy valóban a tervezetteknek megfelelően 

sikerül megvalósítani a programokat. 

 

A polgármesteri program ismertetésekor is megfogalmazta, hogy nem elég a kritikát meghallani 

a közfoglalkoztatást illetően, hanem lépni is kell annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás 

ellenőrzése, a munkák utóellenőrzése történjen meg. 

A közfoglalkoztatás területén dolgozó munkatársak között átszervezések történtek.  

 

A mezőgazdasági programon belül azt emelné ki, hogy fel kell mérni a tavaszi vadkárt, de már 

nem lesz annyi mint tavaly, már három oldalt be tudott keríteni az önkormányzat.  

  

A gyümölcsös tekintetében a szociális szövetkezet létrehozása is szükségessé válik, az ezzel 

kapcsolatos feladatokat is véghez kell vinni. Ha látnak egy gazdasági folyamatot, akkor oda 

fognak jutni, hogy úgy ütemezik a szociális szövetkezet létrehozását, hogy a megtermelt 

gyümölcsöt értékesíteni tudják.  

 

Javasolja, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság a 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett 

szociális program megvalósításához szükséges saját erő biztosítását fogadja el. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még 

valakinek kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program 

megvalósításához szükséges saját erő biztosítását elfogadja, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   5/2020.(I.29.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A 2020. évi Start Mintaprogramban tervezett szociális program megvalósításához 

szükséges saját erő biztosítása véleményezéséről 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadja, és a Képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolja a 2020. évi Start Mintaprogram keretében tervezett Szociális program 

megvalósításához szükséges önerőt 1.999.427.-Ft biztosítását, a 2020. évi 

költségvetésében az önkormányzat saját bevétele terhére. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

      Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolása áttekintése, a szükséges 

döntések meghozatala, javaslatok megtétele 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 

végelszámolása áttekintése, a szükséges döntések meghozatala, javaslatok megtételét.  

 

Kérte a Kláricz János polgármester urat, szíveskedjen a napirendet kiegészíteni.  

 

Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan 

egyfajta tájékoztatásra alkalmas. A végelszámoló Ifj. Gyarmati Imre betegsége miatt nem tudott 

a mai ülésen jelen lenni.  

 

Amit tudnak az az, hogy letelt a jogszabályban biztosított három év a végelszámolással történő 

megszűnésre, tavaly decemberben. Ezáltal automatikusan bejelentési kötelezettség nélkül is a 

mostani eljárás tehát felszámolásba fog átmenni. A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nek tartozása 

csak a tulajdonos önkormányzat irányába van, ez abból a szempontból könnyíti meg a helyzetet, 

hogy így nem szükséges külső cégekkel való egyeztetést jóváhagyni. 

A szükséges anyagokat, dokumentumokat a jegyző asszony összekészítette. Várják azt, hogy 

kijelölésre kerüljön a felszámoló, aki a tulajdonos önkormányzat felé tájékoztatással él, hogy a 

felszámolás folyamatában milyen vagyonelemeket tud felsorakoztatni.  

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nek van egy traktora, amit most is üzembentartóként használ az 

önkormányzat. Ezt a munkagépet az önkormányzat 2019 december 31. napjával átvette a 

BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-től, vagyoni egyeztetés nélkül.  

Végelszámolással már nem zárható le a kft, csak felszámolással.  

A képviselő-testület ülésén is szó lesz a kft végelszámolása felszámolásba történő 

átalakulásáról.  

A végelszámoló személyes megjelenésére számolnak, fontosnak tartják a bizottság tagjai is a 

tájékoztatást, és a megbeszélést. 
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Márki Tiborné elnök: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy van-e még kérdés, 

hozzászólás a tagok részéről? 

Kérdés és hozzászólás nem volt. 

 

Mivel a Gazdasági, Kulturális Bizottság mai ülésén a bizottsági tagok részéről sem merült fel 

egyéb kérdés és hozzászólás, ezért az ülést 14,45 órakor bezárta.   

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 Márki Tiborné                                      Fenyődi Attila  

a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke  a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja 

   jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

jegyző 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


