Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-10/2011. iktatószám
10. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 12-én
(szombaton) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent lakost, a
képviselőket, Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Az Aradi vízátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy vegyék előre 1. napirendi pontként a 3. napirendi
pontot, a bizottsági tagok nem képviselő tagjainak eskütételét.
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A képviselő-testület a módosítási javaslattal egyetért.
Ezzel megkérte a jelenlévő bizottsági tagokat, szíveskedjenek felállni, és az esküt letenni.
A bizottságok nem képviselő tagjai Kláricz János polgármester, és a képviselő-testület előtt az
esküt a letették.
Dr. Nagy Éva az esküt előolvasta, és kérte a tagokat, mondják utána:
”Én ……………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a bizottsági tagsági
tisztségemből eredő feladataimat Bucsa község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
Eskütevő meggyőződése szerint:
„Isten engem úgy segéljen!

2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének elfogadását. Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.
Elmondta, hogy az anyagot a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét,
szíveskedjen elmondani a bizottság véleményét az önkormányzat 2011 évi költségvetésével
kapcsolatosan.
A maga részéről az önkormányzat 2011. évi költségvetését elfogadásra javasolja. A
költségvetés a mai kornak, a mostani lehetőségeknek, az európai és az országos előírások
szerint van elkészítve, és a takarékos gazdálkodás alapját képezi.
Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadta Bucsa Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetését, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Harmati Gyula képviselő: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése egy alaposan kidolgozott
munka, megköszöni azoknak, akik elkészítették, mert nem kis munka van benne. Úgy
gondolja, hogy a lehetőségekhez mérten a legjobbat hozták ki a költségvetés elkészítése
során. Az önkormányzat meg fogja tudni tartani a működőképességét. Vannak elkülönített
források pályázatokra. Több évre visszamenőleg először jelenik meg a sport és a
közművelődés a költségvetésben. Elfogadásra javasolja az önkormányzat 2011 évi
költségvetését.
Fenyődi Attila képviselő: Hiányolja a költségvetésből az önkormányzat dologi kiadásainak
részletezését, villamos energia, és gázenergia kiadásokat. Sajnálja, hogy a költségvetésben
nincs a polgárőrség részére elkülönített támogatás. Megkérdezte, hogy a 2007 évben felvett
hitel, amely be is van állítva a költségvetésbe, milyen összegű volt, és mennyi most a hitel
összege.
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Kláricz János polgármester: Hiányolja a képviselő úr a dologi kiadások részletezését, ami
biztosan fel van tüntetve. Átadja a szót a pénzügyi főmunkatársnak.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A költségvetés készítésénél a két intézmény, a
körjegyzőség és az iskola dologi kiadásai vannak kirészletezve, az Áht. ezt kötelezi. Nem
kötelező elkészíteni az önkormányzat szakfeladatainak dologi kiadásainak részletezését. Pl. az
összes gázfogyasztásból kell kivonni az önálló intézmény fogyasztását, akkor kapják meg az
adatot, az megfelel az önkormányzat többi intézménye fogyasztásának.
Az önkormányzat 2008 évben 30 millió forint rövid lejáratú hitelt vett fel, és 2013 július 16án fog lejárni. A jelenlegi közép árfolyam szerint december 31-vel bezárólag 19 millió forint a
tartozás. Azért említi, hogy december 31-vel bezárólag, mert ez az összeg szeptember
hónapban 21 millió forint volt. Ez most a deviza középárfolyamtól függ.
Olyan támogatási forma, hogy civil szervezetek támogatása nem szerepel a költségvetésben.
Már az előző éviben sem szerepelt, mert azzal az önkormányzat minden pályázati
lehetőségből kizárná magát, ha forráshiányra pályázna. Mos is támogatja az önkormányzat a
civil szervezeteket, de nem forintálisan, hanem természetbeni formában. Ezek a támogatások
a 2010. évi zárszámadásban fognak szerepelni, akkor készül majd ezekről kimutatás. Jelen
pillanatban a költségvetés elfogadásától függetlenül is van ilyen támogatás, amit azért
tehetnek meg, mert amíg nincs elfogadott költségvetés, addig az előző évi költségvetés
megfelelő időszaka alapján kell a gazdálkodást folytatni.
Kláricz János polgármester: Ami konkrétan takarja azt, hogy az civil szervezetek támogatása
most is jelen van, az például az utaztatás.
A költségvetésben pályázati önerőként van feltüntetve a sport és közszféra esetében a
támogatás, de reméli, hogy még többet tudnak majd abból kihozni, mint amennyit sikerült
elkülöníteni
Volt a koncepciónak egy részletesebb táblázata, talán azt hiányolja a képviselő úr. Viszont a
költségvetés anyagát egyértelműnek és érthetőnek tartja. A maga részéről úgy gondolja, hogy
a költségvetés táblái megfelelően tükrözik a gazdálkodás számadatait.
Az önkormányzat hitele 2013 évben jár le, svájci frank alapú hitel, volt már 19 millió forint
is, és sajnos volt már 25 millió forint is, sajnos ingázik. Ha volna forrása az önkormányzatnak
rá, érdemes volna kifizetni. A hitel törlesztése be van ütemezve a 2011 évi költségvetésbe.
Fenyődi Attila képviselő: Azért kérdezte a civil szervezetek támogatását, mert a
mozgáskorlátozottak támogatása viszont be van tervezve.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy az egészen más támogatás, annak a támogatási
formának az önkormányzat csak közvetítője.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A mozgáskorlátozottak támogatása hasonló, mint a
szociális segély, az önkormányzat kifizeti, és leigényli az államtól, tehát ennek a kiadásnak
bevételi oldala is van. Ez az önkormányzatnak plusz kiadásba nem kerül.
Harmati Gyula képviselő: Gondolja, hogy a polgárőrségre vonatkozó kérdés arra vonatkozott
volna, hogy az önkormányzat tud-e valamilyen juttatást adni arra, hogy polgárőrök legyenek
foglalkoztatva.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy volt egy olyan program, hogy településőröket
lehetett az önkormányzatnak foglalkoztatni, de sajnos ez a forma megszűnt. A polgárőrség
pedig úgy volt támogatva, hogy közcélú foglalkoztatottak voltak a polgárőrök. Most a rövid
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távú közfoglalkoztatásban tudnak polgárőrt foglalkoztatni. A többiek egy megyei szervezet
részeként vannak jelen, civil szervezetként. Fontos volt viszont a működésük, érezték a
hasznát. Most már ugyan két rendőr van a községben, de míg egy rendőr volt, sajnos
előfordultak a szabálytalanságok.
Fenyődi Attila képviselő: Egyetért az iskola együttműködésével, nagyon jól kidolgozott
pénzügyi anyagnak tartja, úgy a körjegyzőség anyagát is. Az önkormányzatnál viszont nem
lát takarékos gazdálkodást, a 60 millió forintos hitelkeretből kb 25 millió forint hitel mindig
használatban van. Ezt az összeget az önkormányzat év végére nem tudja kirendezni.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az önkormányzat valóban nem tudja kinullázni, de
ennek a folyószámla hitelkeret felhasználásnak nincs köze a költségvetéshez.
Fenyődi Attila képviselő: Érti, és hozzáteszi, hogy ez egy pénzeszköz, amit az önkormányzat
igénybe tud venni. A 2011 évi költségvetésben 10 millió forintos hitel felvétele is be van
tervezve, nyár körül, ha szükség lesz rá. És van a már említett 19 millió forintos meglévő
hitele az önkormányzatnak. Ezeket összeadva, ami több, mint az éves költségvetés 10 %-a,
ilyen számadatokkal nem tudja támogatni az önkormányzat 2011. évi költségvetését.
Kláricz János polgármester: Vissza szeretne kérdezni. de a képviselő úrra bízza, hogy
támogatja, vagy nem támogatja a költségvetést. Az iskola, és a körjegyzőség költségvetése
része az önkormányzat költségvetésének, tehát teljesen külön választani, külön kezelni nem
lehet. Ha a képviselő úr kifogásolja az önkormányzat költségvetését, jelölje meg, hogy hol
látna az önkormányzati oldalon megtakarításra lehetőséget, melyek azok a területek. Mint már
említette a képviselő úrnak egy bizottsági ülés alkalmával, nincs akadálya, hogy véleményt
mondjanak, de meg is kellene alapozni. Szeretné kérni, hogy a képviselő úr jelölje meg az
általa módosításra javasolt sorokat. A 10 millió forintos hitel valóban be van állítva a
költségvetésbe, de úgy szeretnének gazdálkodni, hogy erre ne kerüljön sor, és mindenképpen
mérleget kellett állítani. Tudják jól a képviselők, hogy létezik egy olyan támogatási rendszer,
hogy önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatása. Az iskolánál jelentkező
forráshiányokat az önkormányzat az adott normatíván felül 29 millió forinttal támogatja.
Ezzel az összeggel szeretne az önkormányzat szerepelni az önhikis pályázaton, mivel az a
kormányzat célja, hogy az iskolákat mindenféleképpen szeretnék támogatni. Ezt az önhikis
rendszerben teszik lehetővé. Az iskola az, amihez az önkormányzat csak szűk kereteken belül
tud hozzányúlni, hiszen jogszabályok írják elő az adott pedagógus óraszámot, létszámot, a
csoportbontásokat stb. Összességében annyi szeretne kérni, bár a képviselő úr természetesen
úgy szavaz, ahogy a lelkiismerete diktálja, azzal nincs is baj, de szeretné ha megjelölné azokat
a sorokat, ahol még lehetne megtakarításokat eredményezni.
Fenyődi Attila képviselő: Elmondja, hogy neki az nem feladata.
Kláricz János polgármester: Akkor mi az Ön feladata? Választ nem kap…
Harmati Gyula képviselő: Elhangzott, hogy hogyan lehetne még átalakítani a kiadásokat. Az
önkormányzat nem „vállalatszerűen’ működik. Nagyon sok mindent figyelembe kell venni a
költségvetés készítésekor, mint például a szociális szempontokat, stb.
Úgy gondolja, hogy ezeket a problémákat, már korábban kellett volna felvetni, például
bizottsági ülésen. Továbbra is támogatja az önkormányzat 2011. évi költségvetését.

4

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Hozzátette a képviselő úr „hiánylevezetéséhez”,
hogy a 19 millió forintos hitel teljes összege nem terheli az önkormányzat 2011. évi gazdasági
évét. Van a költségvetésnek olyan táblája, amelyből ez kiderül. Ami nem az iskoláé és nem a
körjegyzőségé, az az összeg mennyi, és ott is van megtakarítás. Többször elhangzott már,
hogy a legnagyobb mínuszt, ha már mínuszról beszélnek, lehet, hogy az iskola hozza, és nem
az önkormányzat szakfeladatai, vagy egyéb ágazatai termelik a mínuszt. Ezen azonban már
régen túlléptek már az előző testületi tagok is, hiszen a kultúrát nem lehet pénzben kifejezni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Megkérdezte a képviselőket van-e
még valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel kapcsolatosan.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa Község Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló rendeletét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
(Fenyődi Attila képviselő név szerint kérte nem szavazatának jegyzőkönyvbeni rögzítését)
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
3/2011.(02.14.) Önkormányzati Rendelet
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község 2011. évi költségvetéséről
szóló rendeletét az e jegyzőkönyvhöz csatolt rendelet és mellékletei szerinti fogadja el.
2./ napirendi pont: Aradi vízátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, amely az Aradi
vízátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatalát.
Idézte az előterjesztést, „A „Közép-Békési Térség”Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás a 2010. november 26-ai Társulási Tanácsi ülésén ismertetett és támogatást kapó
aradi vízátvétel kapcsán a tag önkormányzatoknak is szükséges egy képviselő-testületi
határozat meghozatala a vízátvétellel kapcsolatos projekt támogatásáról.”
Összefogásban a KÖZÉP-BÉKÉSI Társulás nyújt be egy pályázatot arra, hogy a projekt
sikerességével tudják biztosítani a község részére az egészséges ivóvizet. Bucsa esetében az
arzén mennyisége a legkritikusabb.
Ismertette a határozati javaslatot.
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza az Ivóvízminőség-javító
program megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 26.-ai „KÖZÉP-BÉKÉSI
TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács ülésen ismertetett
aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a társulás elnökét.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért az
aradi vízátvétellel kapcsolatos projekt támogatásával.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
20/2011.(02.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az aradi vízátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza az Ivóvízminőségjavító program megvalósításával kapcsolatban, hogy a 2010. november 26.-ai „KÖZÉPBÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Tanács
ülésen ismertetett aradi vízátvétellel kapcsolatos projektet támogatja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a társulás elnökét.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők
aktív részvételét és a lakosok figyelmét, és az ülést 17,30 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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