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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-14/2013. iktatószám 

 

14. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 14-én 

(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános együttes üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné, Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatársak 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, valamint Dr. Nagy Éva 

jegyzőt és a pénzügyes munkatársakat. 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontot kiegészíteni még két napirendi ponttal:  

 

Meghívóban kiadott napirendi pont: 

 

1./   Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Ülésen felvételre javasolt:  

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

módosított 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-/11-2012-0009 azonosító 

számú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a 

projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, 

valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas vállalkozás 

kiválasztására irányuló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

lefolytatására szóló döntés meghozatal 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
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4./ 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2013. évi költségvetését.  

A mai napon délelőtt a Gazdasági Bizottsági ülésen tárgyalták a bizottsági tagok Bucsa 

Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését.  

A költségvetés elfogadásához minősített többség szükséges.   

 

Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését már tárgyalta a testület és a bizottság 

is február hónapban. Az azóta alkalmazott változtatások egyike, a kormány részéről érkezett 

ígéret, amely az „önhiki” pályázat lehetősége, és ez az  önkormányzatnál 26.220 eFt-nak 

megfelelő összeg. Ezt az összeget javasolja tehát tervezni az „önhiki” pályázatra.  

Ennek a 26.220 eFt-nak van egy 14 millió forintos része, ami a belvizes támogatás 

visszafizetésének kamata. Ennek az összegnek az inkasszálása január hónapban történt meg. 

A fennmaradó összeg működési forráshiány. Ez a tétel technikailag és könyveléstecnikailag is 

megfelelő összeg lesz. Olyan kötelezettséggel terhelt forrásokból került befizetésre, amit a 

későbbiekben mindenképpen pótolni kell a költségvetésben.  

Többször próbálták körbejárni a képviselők tiszteletdíját, amelyet úgy javasol elfogadni jelen 

költségvetés tervezetben, hogy az összeg nem változik, félévig a jelenlegi létszámmal, 

félévtől pedig javasolja csökkenteni a bizottsági tagok létszámát 3-3 létszámra.  

Ebben a költségvetésben tehát szerepel a képviselők tiszteletdíja. 

Az önkormányzat költségvetéséből kikerültek olyan tervezési tételek, mint a Víziközmű 

Társulattól visszatérülő kölcsön, ami egyszeri, ebben az évben jelentkező bevételi forrás, 

valamint a BUCSA-ÉP Kft tagi kölcsöne. Igyekeztek a működési oldalon azt a valós 

működési forráshiányt feltüntetni, amit reményeik szerint az „önhiki” pályázaton való sikeres 

részvétel útján a költségvetésbe sikerül bevonni a jelenlegi „finanszírozási űr” kezelése 

érdekében.  

Nem végleges megoldás az „önhiki” lehetősége, - mert a végleges megoldást az jelentette 

volna ha a célzott normatíva szerint igényelhető forrást biztosított volna a kormány – de a 

feladatok 90 %-ánál elmondható, hogy a kívánt mennyiséget nem finanszírozzák le. Talán a 

konyhánál mondható el az elegendő finanszírozás.  

A fejlesztések területén a meglévő fejlesztések befejezése a fontos. Foglalkoztatás téren a 

közfoglalkoztatás, ami egy jelentősebb tétel, ennek van több mint 90 millió forintos bevételi 

oldala. A pénzügyes kollegák az előterjesztés szöveges részében tájékoztatják a képviselőket 

az elvonásra kerülő tételekről. A gépjárműadó 70 %-ának elvonásáról, valamint a személyi 

jövedelem adó visszatérülésének megszüntetéséről.  

Két gépjárművel leállt az önkormányzat, értékesítésük folyamatban van.  
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Az előirányzat létszámcsökkentéseket elvégezték, lemondásra kerültek azok a szerződések, 

amelyeket egyeztettek a költségvetés első üteménél.  

Reméli, hogy az elhangzott tervezett gazdálkodással fognak tudni megtakarításokat 

eredményezni. A költségvetés tervezete kiküldésre került, a pénzügyes kolleganőknek 

megköszönte a feszített tempóban való munkavégzést, remélik, hogy a későbbiekben 

kevesebb munka lesz. 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság véleményéről. 

 

Biró Endre képviselő: A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2013 évi 

költségvetését a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta. 

 

Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottsági ülésen még arról volt szó, hogy a 

képviselők tiszteletdíjához az állam célzott finanszírozást nem biztosít, de a felelősség terheli 

a képviselőket. Így a tiszteletdíjat minden önkormányzatnak a saját bevételéből kell 

biztosítani.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Szembesültek a képviselők a finanszírozás csökkenésével. 

Az iskolát átvette az állam, a járáshoz átkerültek a feladatok, azonban még sem lett sokkal 

kevesebb a munka. Amit a járás elvitt ügyirat szempontjából nagyon minimális.  

 

Kláricz János polgármester: Nincs egyenes arányban a feladat elvonás a finanszírozás 

elvonásával. Folynak a szervezkedések, minden szervezet gyűjti az érveit, és olyan helyen 

hangoztatni, ahol meg is hallják.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek egyéb felvetése?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

Önkormányzat 2013 évi költségvetését elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2013.(III.18.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 

 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire tekintettel, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 
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2. § 

Az önkormányzat költségvetési szervei 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége. 

b) önállóan működő költségvetési szerv: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

 

1. Az önkormányzat 2013. évi konszolidált költségvetése 

 

3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 

 

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 417 815 ezer Ft 

 

                              ezen belül:26 147 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

                                               12 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

  2 800 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

     750 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

                                             203 202 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

                                                3 783 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

                                             160 851 ezer Ft támogatásértékű bevételek 

     500 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése, 

                                                    211 ezer Ft átvett pénzeszközök, 

  7 471 ezer Ft előző évi visszatérülések. 

 

(2) Az önkormányzat 2013. évi konszolidált költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2013. évi konszolidált 

költségvetési bevételeit részletezve a 2. számú melléklet, a 2013. évi összevont felhalmozási 

bevételeit a 4/a számú melléklet tartalmazza. 

 

4.§ 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 

 

(1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 417 815 ezer Ft 

 

                           ezen belül: 159 435 ezer Ft személyi juttatással, 

                                               31 599 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

                                               94 305 ezer Ft dologi kiadással, 

 

                                                1 114 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással, 

                                              73 143 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 

                                                   945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                              38 676 ezer Ft felhalmozási célú kiadásokkal, 

                                                2 000 ezer Ft általános tartalékkal 

                                              16 598 ezer Ft hiteltörlesztéssel állapítja meg 

 

(2) Az önkormányzat 2013. évi konszolidált költségvetési kiadásait részletezve a 3. számú 

melléklet, a 2013. évi konszolidált felhalmozási kiadásait a 4/b. számú melléklet tartalmazza. 
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5.§ 

Az önkormányzat konszolidált kiadásai és bevételei 

 

Az önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 

mérlegszerkezetben a 5. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat összevont működési 

és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza. 

 

6. § 

Az önkormányzat konszolidált létszámkerete 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 131 főben 

állapítja meg (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 80 fő.) 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a képviselő-testület a 7. mellékletben 

feltüntetettek szerint állapítja meg. 

 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 

 

7. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 

 

a) 409 607 ezer Ft bevétellel és ezen belül: 

   26 147 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

   12 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

     2 800 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

        750 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

 203 202 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

     3 783 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

152 643 ezer Ft támogatásértékű bevételek 

        500 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése, 

        211 ezer Ft átvett pénzeszközök 

     7 471 ezer Ft előző évi visszatérülések 

 

b) 409 607 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

                                              122 079 ezer Ft személyi juttatással, 

 22 121 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

 90 935 ezer Ft dologi kiadással, 

73 143 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 

   1 114 ezer Ft pénzeszköz átadással, 

      945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                                38 676 ezer Ft felhalmozási kiadással  

               2 000 ezer Ft általános céltartalékkal 

             16 598 ezer Ft hitel visszatérítéssel 

             41 996 ezer Ft működési támogatással állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve éves 

finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet, és az önállóan működő költségvetési szerve éves 

finanszírozási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti 

teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 

 



 6 

8. § 

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 

 

A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 106 főben állapítja meg (ebből 

közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 80 fő.) 

 

3. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

 2013. évi költségvetése 

 

9.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége) 2013. évi költségvetését: 

 

a) 15 154 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                                                 15 154 ezer Ft működési célú bevétel, 

 

b) 15 154 ezer Ft kiadással, és ezen belül 

                                     12 155 ezer Ft személyi juttatással, 

   2 998 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, és szociális hozzájár. 

adóval 

 

(2) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett 

létszámát: 12 főben állapítja meg.  

 

4. Az önállóan működő költségvetési szerv: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

2013. évi költségvetése 

 

10.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda) 2013. évi költségvetését: 

 

a)   35 050 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                                      35 050 ezer Ft támogatásértékű bevétellel 

b)   35 050 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

25 201 ezer Ft személyi juttatással, 

                                             6 479 ezer Ft szociális hozzájárulási adóval, 

                                             3 370 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát: 13 

főben állapítja meg.  

 

5. A 2013. évi költségvetést bemutató további mellékletek 

 

11.§ 

 

(1) Az önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet 

tartalmazza. 
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(2)Az önkormányzat közvetett támogatásait részletezve a 11. melléklet mutatja be. 

(3)Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek középtávú tervét a 12. és 13. 

melléklet mutatja be. 

(4)Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 53. § (1) 

bekezdésében- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ának (1) 

bekezdésében foglalt illetményalap 2013. évben 38 650 forint. 

 

6. Az önkormányzat általános tartaléka és az azzal kapcsolatos hatáskör 

 

12.§ 

 

(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék: 2 000 ezer Ft 

(2) A képviselő- testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a polgármesterre 

átruházza. 

7.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

13.§ 

 

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben -a 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben – saját hatáskörben módosíthatóak. 

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles 

tájékoztatni. A képviselő-testület –első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. 

 

14. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi 

előirányzataikon felüli működési többletbevételüket. 

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal 

egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 

 

15. § 

 

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozási 

módja: folyószámla hitel igénybevétele a számlavezető pénzintézettől. 

 

16. § 

 

Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan 

működő költségvetési szervei 2013. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési 

kiadásainak előirányzatát használhatják fel. 
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8. Záró rendelkezések 

 

17.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Bucsa, 2013. március 14. 

 

    Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva  

         polgármester                                 jegyző   

 

Kihirdetve: Bucsa, 2013. március 18. 

 

        Dr. Nagy Éva 

                                              jegyző   

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló módosított 11/2011.(IV.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

             

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, 

valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló módosított 

11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat által működtetett konyha szolgáltatást 

nyújt a térségi szociális intézmény által fenntartott Öregek Napközi Otthonának, és az 

intézmény kérte, hogy 5 %-kal emelje meg az önkormányzatok a díjakat.  

 

Ennek a kérésnek eleget téve javasolja a térítési díj rendeletben a személyes gondoskodás 

körébe tartozó alapszolgáltatások étkezés térítési díját megemelni 5 %-kal, így 659 Ft/adag 

áron fogja az önkormányzat kiszámlázni. Még egy félévig biztosan a tervezettek szerint 

fognak tudni működni, de a kormánynak tervben van, hogy ezeket a térségi intézményeket át 

szeretnék alakítani. Az önkormányzat is nyert egy pályázatot ezzel kapcsolatosan, a TÁMOP-

5.4.9. azonosító számon „Modellkísérleti program megvalósítása Bucsa, Füzesgyarmat, 

Kertészsziget, Ecsegfalva, és Körösladány településeken”. 

Ezzel kapcsolatosan elsősorban információgyűjtés lesz folyamatban, és elsődleges célja a 

modellkísérleti programnak, hogy ezeket a nagy intézményeket lehet-e kisebb volumenekben 

működtetni.  

Bár nem teljesen kapcsolódik a témához, most az 5 %-os emelés mellett javasolja, hogy 

hozzanak döntést a képviselők.  

Kérte, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az emeléssel egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

       4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelete   

az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért  

 valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) 

a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 

módosítja:   

1.§ 

 

 (1) Az Ör. 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások étkezés térítési díja: 

494 Ft x 5 % = 519 Ft + 140 Ft. áfa = 659 Ft/adag” 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Bucsa, 2013. március 14. 

 

          Kláricz János         Dr. Nagy Éva 

           polgármester                                                           jegyző  

 

Kihirdetve: Bucsa, 2013. március 18.    

                                                                                       Dr. Nagy Éva 

                                      jegyző  

 

3. napirendi pont: A ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása”   című, KEOP-1.2.0/09/11-

2012-0009 azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés 

módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő 

szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv 

készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a ,,Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása”   című, KEOP-1.2.0/09/11-2012-0009 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel 

megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a 

vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
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A mostani szereplő a KEOP pályázaton belül azt a feladatot fogja ellátni, amelyet már 

rendeleti szinten is megvalósítanak, és ezeknek a KEOP pályázatoknak - párhuzamosan a 

mérnök és a kivitelező kiválasztásával - el kell készíteni egy költséghaszon elemzést, amely a 

pályázat része, tehát a pályázatból kerül megfinanszírozásra. Ennek az a célja, hogy 

átdolgozzák a pályázatokat 95 %-os támogatási intenzitásra. Ez a legmagasabb támogatottság, 

és hogy ennek milyen kézzel fogható eredménye lesz, nem érdemes latolgatni, de ígérik, hogy 

a legkedvezőtlenebb adottságú települések támogatása is felhozható 92-95 %-ra.  

Egy újabb értesítés is érkezett a kormánytól, ami azt helyezi kilátásba, hogy az EU Önerő 

Alapon nem csak az önerő 50 %-a, hanem annak 100 %-a is megpályázható. Ha egy 

településnek nincs pénze az önerő megfinanszírozására, azért még nem maradhat el a KEOP-

os pályázatoktól. Ezt a lehetőséget Bucsa Község Önkormányzata üdvözíti.  

A Víziközmű Társulat nagyon jól működik, szinten tartja a behajtásokat, a befizetéseket 

szinten tartja, akár azt is eredményezheti, hogy az ott lévő megtakarításokkal egy másik 

nagyobb volumenű pályázaton tudna az önkormányzat elindulni, mégpedig a település 

útjainak szilárd burkolattal való lefedése. 

Amennyiben megszületik ez az átdolgozás, a Támogatási Szerződés is módosul. 

Különböző jogosítványokkal kell azoknak rendelkezniük, akik ezt az átdolgozást 

elvégezhetik.  

A szolgáltatási ellenértékének meghatározására az önkormányzat piackutatást követően a 

feladat elvégzésére alkalmasnak ítélt három vállalkozástól indikatív, tájékoztató jellegű 

ajánlatot kért a szolgáltatás becsült értékének meghatározására. A beérkezett 2 ajánlat alapján 

a legmagasabb összegű ajánlat 24.500.000.- Ft, erre tekintettel a szolgáltatás becsült 

értékeként ezt az összeget javasolta elfogadni. A becsült érték alapján a Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni, 

mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot. Az önkormányzat 

2013. február 14-én Megállapodást kötött a projekt közbeszerzési tanácsadójával a tervezett 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására, ez alapján a közbeszerző elkészítette a 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját, melynek jóváhagyását javasolta. 

 

Mivel a megfelelő szakértelem elengedhetetlen, az eljárásban való részvételre az alábbi 

vállalkozásokat javasolta meghívni: 

1./ Délvíz Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 12. Email: robert@delviz.hu 

2./ KISS-TIKE Kft. 7349 Szászvár, Vásártér 3/a. Email: kiss.lorand@kisstike.hu 

3./ VIKÖV Víziközmű Kft.. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. Email: info@vikov.hu  

 

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 az 

előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

25/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat 

A ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása”   című, KEOP-1.2.0/09/11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának 

előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 

vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére 

alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárás lefolytatására 

mailto:robert@delviz.hu
mailto:kiss.lorand@kisstike.hu
mailto:info@vikov.hu
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A Képviselő-testület: 

1./ A ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09/11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának 

előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 

vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas 

vállalkozás kiválasztása irányuló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi dokumentációját jóváhagyja. 

2./ A ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09/11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának 

előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 

vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas 

vállalkozás kiválasztása irányuló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás becsült értékét 24.500.000.- Ft-ban határozza meg. 

3./ A  ,,Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09/11-2012-0009 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának 

előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 

vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas 

vállalkozás kiválasztása irányuló, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárásban az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre: 

1./ Délvíz Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 12. Email: info@delviz.hu 

2./   KISS-TIKE Kft. 7349 Szászvár, Vásártér 3/a. Email: kiss.lorand@kisstike.hu 

3./   VIKÖV Víziközmű Kft.. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. Email: info@vikov.hu 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4. napirendi pont: A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a 2012. évi belső 

ellenőrzési jelentés elfogadását.  

A jelentést a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre Nagyné Kiss Éva  

készítette, az ellenőrzés olyan hibát, hiányosságot és egyéb mulasztást nem tárt fel. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A belső ellenőrzési jelentés egy nyilvántartás elkészítését tette feladattá 

a behajtásokkal kapcsolatosan. A nyilvántartás elkészült, bár a belső ellenőrzési jelentés 

intézkedési terv készítését is kéri, úgy gondolja, hogy erre nincs szükség, mivel más 

hiányosság, mulasztás nem került feltárásra. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A belső ellenőrzési jelentésben összefoglalóan az a 

lényeg, hogy az ellenőrzés során hiányosság, vagy olyan elmarasztalást maga után vonó 

mulasztás az adott területen nem történt. 

 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2012. évi belső ellenőrzési jelentést. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 

mailto:info@delviz.hu
mailto:kiss.lorand@kisstike.hu
mailto:info@vikov.hu
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26/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat 

   A 2012. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, az e határozat mellékletét 

képező Bucsa Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési jelentését.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e bejelentés a képviselők 

részéről? 

 

Biró Endre képviselő: Elmondta, hogy május 1-jére tervezi a Helytörténeti múzeum 

megújított megnyitását.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 15,30 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


